
 

 

UCHWAŁA NR LXIV/664/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU 

z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w zw. art. 4 ust. 1, 2 i 2a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  

Swarzędz, dotyczące: 

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

2. częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości       oraz z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego; 

3. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

4. wymagań związanych z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach; 

5. obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania; 

6. szczegółowych wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku dotyczących gospodarowania 

odpadami komunalnymi; 

7. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości; 

8. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, 

9. innych wymagań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) bioodpadach (BIO) - należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy 

o odpadach; 
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2) budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek w rozumieniu § 3 pkt 6) 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225); 

3) deklaracji - należy przez to rozumieć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, o których mowa w art. 6m ust. 1 Ucpg; 

4) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Swarzędz realizującą zadanie polegające na zapewnieniu 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

5) koszu miejskim/ koszu ulicznym w przestrzeni miejskiej – należy przez to rozumieć kosze ustawione 

w ciągach pieszych, pieszo–rowerowych ,przy placach zabaw, na skwerach zieleni oraz przy przystankach 

autobusowych, służące do pozostawienia odpadów, które powstały w trakcie przemieszczania się ludzi po 

terenach miejskich; 

6) koszu na odchody zwierząt domowych - należy przez to rozumieć kosz przeznaczony tylko i wyłącznie 

do pozostawienia zanieczyszczeń pochodzących od zwierząt domowych poruszających się w przestrzeni 

miejskiej wraz z dystrybutorem worków; 

7) meblach i innych odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które 

ze względu na swój rozmiar bądź wagę nie mogą być umieszczane w pojemnikach przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych, w szczególności: meble, wózki dziecięce i inwalidzkie, dywany, 

wykładziny, materace, rowery, zabawki, deski do prasowania, skrzydła drzwiowe; 

8) miejscu gromadzenia odpadów (MGO) – należy przez to rozumieć część nieruchomości spełniającą 

wymogi zapisane w § 22 - § 24 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1225) przeznaczoną do gromadzenia odpadów komunalnych, w której powinny 

znajdować się pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych; 

9) nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.); 

10) nieruchomościach zamieszkanych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 Ucpg; 

11) nieruchomościach niezamieszkanych – należy  przez to rozumieć nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w art. 6c ust. 2 Ucpg; 

12) nieruchomościach mieszanych – należy przez to rozumieć nieruchomości, które w części stanowią 

nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; o których mowa w art. 6j ust. 4 Ucpg; 

13) nieruchomościach rekreacyjnych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których znajduje się 

domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, o których 

mowa w art. 6j ust. 3b Ucpg; 

14) niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych (odpadach zmieszanych) – należy przez to 

rozumieć odpady komunalne zbierane nieselektywnie powstałe po wydzieleniu lub zmieszaniu frakcji 

podlegających selektywnej zbiórce, zgodnie z Regulaminem; 

15) odbiorcy odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Gmina zawarła umowę 

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Odbiorca odpadów komunalnych 

odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w ramach zadeklarowanej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

16) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady będące odpadami komunalnymi 

w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.); 

17) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu art. 8 pkt 8) ustawy z dnia 

13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1114 ze zm.); 

18) odpadach wystawkowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swój 

rozmiar, wagę, bądź rodzaj nie mogą być umieszczane w pojemnikach lub workach przeznaczonych 
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do zbierania odpadów komunalnych, tj.: meble i inne odpady wielkogabarytowe (wskazane w pkt 7), zużyte 

opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (wskazane w pkt 29) oraz zużyty sprzęt 

pochodzący z gospodarstw domowych (wskazany w pkt 30). Do odpadów wystawkowych nie zaliczamy 

części samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, w 

szczególności stolarki okiennej, ościeżnic drzwiowych, części instalacji w postaci np. rur, paneli 

podłogowych i ściennych, papy, ceramiki łazienkowej w postaci np. umywalek, sanitariatów, wanien; 

19) opłacie – należy przez to rozumieć opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 

w art. 6h Ucpg; 

20) Podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności 

regulowanej, uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych 

na terenie Gminy Swarzędz; 

21) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Swarzędz; 

22) Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD) – należy przez to rozumieć ogrody w rozumieniu ustawy 

o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1073); 

23) Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – należy przez to rozumieć 

miejsce, w którym wybrane frakcje odpadów komunalnych przyjmowane są od właścicieli nieruchomości 

w ramach złożonej deklaracji; 

24) Punkcie zbierania surowców wtórnych – należy przez to rozumieć miejsce zbiórki selektywnie 

zebranych surowców wtórnych, dostarczanych przez właścicieli nieruchomości;  

25) Uchwale szczegółowej – należy przez to rozumieć obowiązującą uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

26) Ucpg – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519); 

27) Ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 699 ze zm.); 

28) właścicielu nieruchomości – należy przez to rozumieć właściciela nieruchomości w rozumieniu 

przepisów Ucpg; 

29) zużytych oponach z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – zużyte opony pojazdów 

jednośladowych i samochodowych (z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t);  

30) zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych – należy przez to rozumieć odpady 

w rozumieniu art. 4 pkt 25) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1622). 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 3. Wymagania w zakresie utrzymania czystości na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez zachowanie terenu 

nieruchomości w odpowiednim stanie porządkowym, w szczególności przez usuwanie zanieczyszczeń 

i odpadów z terenu nieruchomości i gromadzenie ich w urządzeniach do tego przeznaczonych. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń: 

a) z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego; 

b) z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej do ruchu pieszego (chodnika) położonej bezpośrednio 

przy granicy nieruchomości. 

3. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się po ich wystąpieniu, natomiast innych 

zanieczyszczeń systematycznie, w miarę występujących potrzeb. 
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4. Usuwanie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń powinno odbywać się z wyłączeniem 

stosowania elektrycznych i spalinowych dmuchaw do liści, możliwe jest stosowanie urządzeń zasysających 

zanieczyszczenia (odkurzaczy); usuwanie śniegu powinno odbywać się wyłącznie w sposób mechaniczny. 

5. Gromadzenie usuniętego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń należy realizować z zachowaniem 

możliwości odpływu wody do kanalizacji, w sposób niezagrażający istniejącej zieleni (gromadzenie poza 

misami drzew i nasadzeniami krzewów) oraz w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów. Zwały 

zgarniętego z chodnika śniegu należy składować przy krawędzi – śniegu nie należy odkładać w pasie jezdnym 

drogi. 

§ 4. Zasady mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyjątkiem samochodów ciężarowych, może 

odbywać się na utwardzonej części nieruchomości pod warunkiem, że czynność ta nie powoduje uciążliwości 

dla sąsiadów oraz nie powoduje zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Zabrania się mycia 

pojazdów w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego,a w szczególności: w pasie drogowym, 

w zieleńcach i parkach, na terenach leśnych i w pobliżu zbiorników wodnych. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, związane z ich bieżącą 

eksploatacją, mogą odbywać się na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i pod 

warunkiem, że czynności te nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały 

zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a sposób postępowania z powstającymi odpadami będzie 

zgodny z przepisami szczególnymi. Poza warsztatami naprawczymi zakazuje się prowadzenia wszelkich prac 

blacharsko-lakierniczych. 

§ 5. Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów oraz 

częstotliwość i sposób pozbywania się ich z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: chodnikach, parkach, placach, 

przystankach, odpady komunalne powinny być zbierane w koszach przeznaczonych do tego celu (tj. koszach 

miejskich). 

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, 

mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy o objętości od 20 do 50 litrów oraz ich 

systematycznego opróżniania, nie dopuszczając do ich przepełnienia. 

3. W koszach miejskich oraz koszach na odchody zwierząt domowych zabrania się umieszczania odpadów 

pochodzących z gospodarstw domowych oraz z działalności gospodarczej. 

4. Kosze miejskie oraz kosze na odchody zwierząt domowych należy utrzymywać w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ich otoczenie powinno być utrzymane w odpowiednim stanie 

sanitarnym i porządkowym poprzez usuwanie odpadów leżących poza obrębem kosza czy pojemnika. 

Rozdział 3. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości  oraz z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji 

sanitarnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie lub ekonomicznie 

nieuzasadniona do szczelnego zbiornika bezodpływowego bądź do przydomowej oczyszczalni ścieków, 

spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach, jeżeli zapisy miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie. 

2. Właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków 

zobowiązani są do korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego ważne zezwolenie wydane przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 

ciekłych na podstawie umowy oraz do przechowywania dowodów zapłat za te usługi, w celu ich okazywania 

osobom upoważnionym podczas kontroli. 
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3. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych powinna uniemożliwiać 

wypływ nieczystości ze zbiornika, spowodowany zwłaszcza jego przepełnieniem, oraz zapewniać ciągłość 

korzystania ze zbiornika, jednak powinna odbywać się nie rzadziej niż jeden raz na kwartał, a w przypadku 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych, co najmniej raz w roku. 

4. Częstotliwość wywozu osadów z instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków powinna odbywać się 

zgodnie z instrukcją eksploatacji (wytycznymi użytkowania) danej przydomowej oczyszczalni ścieków. 

5. Szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków powinny być zlokalizowane 

w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia. 

§ 7. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz transport nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości dopuszczalny jest wyłącznie od 

poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 22.00, w soboty od 6.00 do 16.00. 

Rozdział 4. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 8. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązane 

stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z pomieszczenia. 

3. Właściciele nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązani są do zabezpieczenia 

nieruchomości w ten sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice. 

4. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

a) wyposażenie psa w obrożę; 

b) stały i skuteczny dozór; 

c) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach oraz na 

innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach podziemnych, terenach zielonych 

(zieleńcach, parkach itp.) Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 

osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 

Rozdział 5. 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej. 

§ 9. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonej wśród zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej szeregowej. 

2. Odstępstwo od zakazów dopuszczone jest tylko na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolnostojącej pod warunkiem przestrzegania art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) dotyczącego zakazu immisji oraz spełnienia następujących wymogów: 

a) wszelka uciążliwość dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru 

nieruchomości, na której jest ona prowadzona; 

b) koniecznym jest posiadanie budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających 

wymogi zgodnie z właściwymi przepisami. 

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich są zobowiązani ponadto do gromadzenia i usuwania 

nieczystości wytwarzanych podczas prowadzenia chowu lub hodowli w sposób niepowodujący 

zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 

4. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także terenów w promieniu 50 m od obiektów 

użyteczności publicznej, placówek kulturalno-oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej i obiektów 

sakralnych. 
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5. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą chowu i utrzymania do 10 szt. królików i do 10 szt. drobiu. 

6. Dopuszcza się utrzymywanie kuców w celach rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych 

w budynkach zajmowanych przez placówki oświatowe, jeżeli utrzymywanie kuców nie naruszy odrębnych 

przepisów i będzie miało charakter niezarobkowy. 

7. Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach należących do Polskiego Związku Działkowego 

określa Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego. 

8. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług 

przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach. 

Rozdział 6. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania. 

§ 10. 1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Swarzędz jako obszar podlegający obowiązkowi 

przeprowadzenia deratyzacji w terminie od 1 kwietnia do 31 maja każdego roku oraz na bieżąco w przypadku 

wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości. 

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Rada Miejska 

w Swarzędzu zarządza dodatkową deratyzację określając obszary jej podlegające. 

Rozdział 7. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku dotyczących gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

§ 11. Wymagania dotyczące miejsc gromadzenia odpadów 

1. Odpady komunalne należy gromadzić zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i innymi 

obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Właściciel nieruchomości zapewnia na jej terenie MGO, przystosowane do liczby i typów pojemników 

niezbędnych do obsługi nieruchomości. 

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania MGO w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym. 

4. Właściciel nieruchomości wyznacza MGO na terenie nieruchomości albo w innym miejscu, do którego 

posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innymi 

przepisami powszechnie obowiązującymi. 

5. Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi zobowiązany jest do oznakowania 

MGO. Oznakowanie to powinno zawierać informacje dotyczące obowiązujących zasad selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych na terenie Gminy, adresu nieruchomości lub jej części, dla której dane MGO jest 

przeznaczone oraz numeru MGO, jeżeli dana nieruchomość posiada więcej niż jedno MGO. 

6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia odpadów wystawionych przed nieruchomość 

lub zalegających w MGO, które nie podlegają odbiorowi z terenu nieruchomości przez odbiorcę odpadów 

komunalnych w ramach organizowanego systemu przez Gminę. 

§ 12. Obowiązki właściciela nieruchomości dotyczące pojemników i worków oraz warunki 

utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

1. Właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wyposaża 

nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych wskazanych w § 14 ust. 2 lit. f 

Regulaminu (bioodpady). Właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

w sytuacji zadeklarowania przez niego pojemnikowego sposobu gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie 

określonych w § 14 ust. 2 lit a-e Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, szkło) wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów zbieranych 

selektywnie określonych w § 14 ust. 2 lit a-e Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, szkło). Ponadto w przypadku chęci włączenia nieruchomości do pojemnikowego systemu 

zbiórki odpadów konieczne jest złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia, w którym wskazany 

będzie rodzaj frakcji gromadzonej w systemie pojemnikowym oraz pojemność pojemnika. W przypadku braku 

złożenia oświadczenia na nieruchomości obowiązuje system workowy odbioru odpadów zbieranych w sposób 
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 selektywny określonych w § 14 ust. 2 lit a-e Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, szkło) i tylko ww. odpady wystawione w workach, określonych w § 12 ust. 15 Regulaminu 

będą odbierane. 

2. Właściciel nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi wyposaża 

nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie wskazanych w § 14 ust. 2 lit. f 

Regulaminu (bioodpady) i/lub w pojemniki podziemne lub półpodziemne do gromadzenia odpadów 

zmieszanych oraz do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie określone w § 14 ust. 2 lit. a-e 

Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło). 

3. Właściciel nieruchomości niezamieszkanej (w tym ROD) lub nieruchomości rekreacyjnej wyposaża 

nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych wskazanych w § 14 ust. 2 lit. a - f 

Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady) oraz 

w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych i/lub w pojemniki podziemne lub półpodziemne do 

gromadzenia odpadów zmieszanych oraz do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie określonych  

w § 14 ust. 2 lit. a-e Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło). 

4. Właściciel nieruchomości mieszanej wyposaża nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów 

komunalnych wskazanych w § 14 ust. 2 lit. f Regulaminu (bioodpady). 

5. Właściciel nieruchomości w celu umożliwienia realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych przez 

odbiorcę odpadów komunalnych zobowiązany jest udostępnić pojemniki, o których mowa w ust. 1 – 4 do 

oznakowania transponderem (chipem) oraz naklejką, celem włączenia pojemnika do systemu Gminy. 

Udostępnienie pojemnika będzie warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji usługi odbioru przez 

Gminę. 

6. Właściciel nieruchomości w celu umożliwienia prawidłowej realizacji usługi przez odbiorcę odpadów 

komunalnych: 

a) zobowiązany jest zgłosić do Gminy fakt wystawiania pojemników lub worków do gromadzenia odpadów 

komunalnych od strony innej ulicy niż ta, do której przypisany jest numer porządkowy nieruchomości; 

b) zobowiązany jest zgłosić do Gminy fakt wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych, w które wyposaża się samodzielnie lub ich wymianę w celu wyposażenia ich w transponder 

(chip) oraz oznakowania naklejką, podając jego rodzaj, w tym pojemność oraz dokładną lokalizację. 

Udostępnienie pojemnika będzie warunkiem koniecznym do realizacji usługi przez Gminę. 

7. Zgłoszenia, o których mowa w § 12 ust. 6 lit. a) i b) należy przekazywać do Gminy telefonicznie, pod 

numerem telefonu 61 65 12 301 bądź elektronicznie pod adresem wogo@swarzedz.pl, w formularzu 

dostępnym na stronie internetowej Gminy, a także pisemnie lub osobiście w Wydziale Obsługi Gospodarki 

Odpadami. Dokonując zgłoszenia, należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy 

zgłoszenie, nr kontrahenta (nr ewidencyjny), dane osoby/podmiotu składającego deklarację, opis 

zgłoszenia/sprawy (np. rodzaj i wielkość pojemnika, adres MGO). 

8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać wszystkie pojemniki, w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wszystkie pojemniki muszą być poddawane okresowemu 

czyszczeniu, myciu i dezynfekcji, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, a także konserwacji oraz wymianie 

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze ich użytkowanie oraz opróżnianie. 

Obowiązek właścicieli nieruchomości dotyczących wymiany pojemników obejmuje pojemniki, w które 

właściciele nieruchomości wyposażają się samodzielnie. 

9. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

a) muszą odpowiadać obowiązującym polskim normom; 

b) muszą posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego, obrotowego, 

bramowego lub hakowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów albo 

hydraulicznego dźwigu samochodowego; 

c) muszą zapewniać możliwość umieszczenia naklejki oraz montażu transpondera (chipa),  z zastrzeżeniem 

ust. 13; 
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d) muszą być zamykane (w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi) i czytelnie oznakowane 

(oznaczeniem słownym umieszczonym w widocznym miejscu wskazującym rodzaj odpadów w nich 

zbieranych); 

e) muszą być w odpowiednim kolorze właściwym dla odpadów w nich zbieranych; 

f) muszą zapewniać bezpieczeństwo pracowników odbierających odpady komunalne oraz osób z nich 

korzystających; 

g) mogą w całości lub w części być umieszczone poniżej poziomu gruntu, o ile przystosowane są do 

opróżniania hydraulicznym dźwigiem samochodowym (pojemniki podziemne i półpodziemne). 

10. Pojemniki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 

14 ust. 2 lit. a-f Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, 

bioodpady) powinny posiadać oznaczenie kolorystyczne i naklejkę z opisem właściwej dla nich frakcji 

odpadów zgodne z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 4a Ucpg, tj.: 

a) niebieski – „Papier”, 

b) żółty –„Metale i tworzywa sztuczne”, 

c) zielony – „Szkło”, 

d) brązowy – „Bio”. 

11. Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych powinny  posiadać naklejkę z opisem właściwej dla 

nich frakcji odpadów. 

12. Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz pojemniki do gromadzenia odpadów zbieranych 

w sposób selektywny, o których mowa w ust. 10 i 11 muszą umożliwiać montaż transpondera (chipa) jeżeli 

usługa odbioru odpadów komunalnych świadczona jest w ramach systemu organizowanego przez Gminę. 

13. Właściciele nieruchomości objęci systemem odbioru odpadów realizowanym przez Gminę zobowiązani 

są do udostępniania pojemników w celu umieszczenia naklejki oraz montażu transpondera (chipa). 

14. Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą: 

a) zapewniać bezpieczeństwo pracowników odbierających odpady komunalne oraz osób z nich korzystających; 

b) posiadać odpowiednią wytrzymałość umożliwiającą ich załadunek, uwzględniającą rodzaj odpadów w nich 

gromadzonych; 

c) być w odpowiednim kolorze, właściwym dla odpadów w nich gromadzonych oraz czytelnie oznakowane 

oznaczeniem słownym. 

15. Worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. a-e 

Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) powinny umożliwiać 

identyfikację zbieranych w nich rodzajów odpadów komunalnych oraz posiadać kolor i opis właściwej dla nich 

frakcji odpadów: 

a) niebieski – „Papier”, 

b) żółty – „Metale i tworzywa sztuczne”, 

c) zielony - „Szkło”. 

W przypadku gdy potrzeby Właściciela nieruchomości są większe niż pozostawiona przez odbiorcę 

odpadów komunalnych liczba worków dopuszcza się, aby Właściciel nieruchomości zgromadził odpady 

w innych workach umożliwiających identyfikację danej frakcji wraz z oznaczeniem słownym frakcji 

w nich zgromadzonych. 

§ 13. Udostępnianie pojemników i worków w celu realizacji odbioru odpadów komunalnych 

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić przed nieruchomość pojemniki lub worki do 

zbierania odpadów komunalnych w dniu odbioru odpadów do godz. 6:00, z zastrzeżeniem ust. 2-3. 

2. W przypadku, gdy MGO zlokalizowane jest przy granicy administracyjnej działki ze swobodnym 

dostępem od strony ulicy lub chodnika (np. w osi ogrodzenia, bez konieczności wstępu na teren 

nieruchomości), właściciel nieruchomości: 
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a) nie ma obowiązku wystawiania przed nieruchomość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych, 

b) zobowiązany jest do wystawiania przed nieruchomość worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, celem ich odbioru przez odbiorcę odpadów komunalnych. 

3. W przypadku nieruchomości, z których możliwy jest swobodny odbiór odpadów z MGO, właściciel 

nieruchomości zobowiązany jest zapewnić do niego dostęp dla pojazdu bądź pracowników odbiorcy odpadów 

komunalnych lub podmiotu uprawnionego. 

4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz 

nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi do 4 lokali zobowiązani są do 

wystawienia odpadów wystawkowych, które podlegają odbiorowi przez odbiorcę odpadów komunalnych 

w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00, przed teren nieruchomości, do krawędzi jezdni lub chodnika. 

W przypadku zmiany lokalizacji wystawienia odpadów (np. odbiór od drugiej strony ulicy lub przy sąsiedniej 

nieruchomości) właściciel nieruchomości zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Gminę w terminie 

14 dni przed planowanym w harmonogramie odbiorem odpadów. 

5. Właściciele nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi powyżej 

4 lokali są zobowiązani wystawić odpady wystawkowe, które podlegają odbiorowi przez odbiorcę odpadów 

komunalnych, w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00, przed teren nieruchomości, do krawędzi jezdni lub 

chodnika. Nie dotyczy to nieruchomości, na których odpady wystawkowe gromadzone są w miejscach ogólnie 

dostępnych, gwarantujących dojazd dla pojazdu odbiorcy odpadów komunalnych. W przypadku zmiany 

lokalizacji wystawienia odpadów (np. odbiór od drugiej strony ulicy lub przy sąsiedniej nieruchomości) 

właściciel nieruchomości zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Gminę w terminie 14 dni przed 

planowanym odbiorem odpadów. 

6. Dopuszcza się gromadzenie odpadów wystawkowych przez właściciela nieruchomości (zarządcę) na 

terenie nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi w kontenerach 

o minimalnej pojemności 10 000 l. W takim przypadku odbiorca odpadów komunalnych nie realizuje odbioru 

odpadów wystawkowych z poszczególnych MGO na terenie danej nieruchomości. Odbiór odpadów 

wystawkowych w systemie kontenerowym odbywa się z częstotliwością jeden raz na tydzień. W przypadku 

zmiany systemu gromadzenia odpadów wystawkowych na system kontenerowy wymaga się: 

a) zapewnienia lokalizacji dla kontenera, która zagwarantuje możliwość jego podstawienia i wymiany; 

b) przekazania przez właściciela nieruchomości (zarządcę) informacji do Gminy dotyczących: zmiany systemu 

zbiórki odpadów wystawkowych dla danych nieruchomości; lokalizacji kontenera, ze wskazaniem danych 

MGO, z których odpady wystawkowe będą odbierane w systemie kontenerowym; 

c) zabezpieczenia kontenera do gromadzenia odpadów wystawkowych przed dostępem osób trzecich. 

§ 14. Wymagania dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych, zgodnie  

z wymaganiami określonymi w Regulaminie. 

2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych na terenie wszystkich nieruchomości obejmuje co 

najmniej: 

a) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) opakowania wielomateriałowe, 

e) szkło, 

f) bioodpady, 

g) odpady wystawkowe stanowiące: meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony z pojazdów 

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, 

h) zużyte baterie i akumulatory, 
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i) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, 

j) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. przeterminowane leki, chemikalia, 

termometry rtęciowe), z zastrzeżeniem, że selektywnie zbierane odpady komunalne wymienione powyżej, 

lit. b - d gromadzone są łącznie. 

3. Odpady opakowaniowe przed umieszczeniem ich w odpowiednich workach lub pojemnikach, jeśli rodzaj 

materiału na to pozwala, powinny być trwale zgniecione. Nie zaleca się mycia odpadów opakowaniowych 

przed umieszczeniem ich we właściwym pojemniku bądź worku. 

4. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. a – e Regulaminu 

(papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) powinny być umieszczane bez 

zawartości w pojemnikach lub workach. 

5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. f Regulaminu 

(bioodpady) należy umieszczać luzem w pojemnikach. Zabrania się umieszczenia bioodpadów w workach 

i opakowaniach z tworzyw sztucznych. 

6. Wymagania dotyczące sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie 

Gminy określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

§ 15. Wymagania dotyczące sposobu przekazywania odpadów komunalnych 

1. Odpady, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. a – e Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, szkło) należy przekazywać do: 

a) odbiorcy odpadów komunalnych; 

b) podmiotu uprawnionego na określonych przez niego zasadach; 

c) PSZOK; 

d) Punktu zbierania surowców wtórnych na określonych przez niego zasadach. 

2. Bioodpady, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. f Regulaminu należy: 

a) zagospodarowywać w kompostownikach przydomowych, na zasadach określonych w § 16 Regulaminu oraz 

Załączniku nr 2 do Regulaminu; 

b) przekazywać do odbiorcy odpadów komunalnych (bioodpady określone w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu, w tym drzewka świąteczne); 

c) przekazywać do podmiotu uprawnionego na określonych przez niego zasadach; 

d) przekazywać do PSZOK (bioodpady określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu, w tym drzewka 

świąteczne). 

3. Odpady wystawkowe, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. g Regulaminu, należy przekazywać do: 

a) odbiorcy odpadów komunalnych; 

b) podmiotu uprawnionego na określonych przez niego zasadach; 

c) PSZOK. 

4. Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, należy: 

a) przekazywać do odbiorcy odpadów komunalnych; 

b) przekazywać do PSZOK; 

c) przekazywać do wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

d) przekazywać do podmiotów uprawnionych do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

których wykaz znajduje się na stronie internetowej Gminy; 

e) przekazywać do punktów prowadzonych przez Organizacje Odzysku; 

f) przekazywać do punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty, 

w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu, jak również bez konieczności zakupu nowego 

sprzętu na warunkach ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 
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g) przekazywać do punktów serwisowych – w przypadku, gdy naprawa przyjętego sprzętu elektrycznego 

lub elektronicznego jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że jego naprawa 

jest nieopłacalna; 

h) umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia drobnych 

elektroodpadów i baterii zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez Gminę. 

5. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki należy: 

a) przekazywać do PSZOK; 

b) gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane po wcześniejszym zabezpieczeniu strzykawek i igieł. 

6. Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. j 

Regulaminu należy: 

a) przekazywać do PSZOK; 

b) gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach na zasadach określonych przez aptekę. 

7. Chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. j Regulaminu 

należy przekazywać do: 

a) PSZOK; 

8. Zużyte baterie i akumulatory, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. h Regulaminu należy: 

a) przekazywać do PSZOK; 

b) gromadzić w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych oraz w innych obiektach użyteczności 

publicznej, w tym w punktach handlowych prowadzących sprzedaż baterii i akumulatorów; 

c) umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia drobnych 

elektroodpadów i baterii zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez Gminę. 

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. 

i Regulaminu należy przekazywać do: 

a) PSZOK – tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych (ceramika, czysty gruz ceglany 

i betonowy); 

b) podmiotu uprawnionego na określonych przez niego zasadach. 

10. Odpady zmieszane należy przekazywać do: 

a) odbiorcy odpadów komunalnych; 

b) podmiotu uprawnionego na określonych przez niego zasadach. 

11. Zabrania się: 

a) umieszczania w pojemnikach brązowych, o których mowa w § 12 ust. 10 lit. d, bioodpadów zgromadzonych 

w workach, opakowaniach z tworzyw sztucznych; 

b) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów innych niż te, 

na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek; 

c) umieszczania w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych odpadów określonych w § 14 ust. 2 pkt a-j 

Regulaminu; 

d) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów niemających 

charakteru komunalnego, w tym pochodzących z działalności gospodarczej odpadów opakowaniowych, 

odpadów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

e) jednostkom handlowym umieszczania w pojemnikach, które są przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, produktów spożywczych przeterminowanych lub nieprzydatnych do spożycia, pochodzących 

z prowadzonej działalności; 
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f) pozostawienia na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w postaci żywności i resztek jedzenia, 

w sposób stwarzający łatwy dostęp do tych odpadów dla zwierząt. 

§ 16. Kompostowanie bioodpadów  

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą korzystać 

z kompostownika przydomowego. W przypadku posiadania kompostownika przydomowego oraz właściwego 

gromadzenia w nim bioodpadów, Gmina zwalnia właściciela w całości z obowiązku wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki do gromadzenia bioodpadów. Nadmiar bioodpadów właściciel nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi może przekazywać do PSZOK. 

2. Informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów 

oraz zmian w tym zakresie właściciele nieruchomości zabudowanych  budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi przekazują do Gminy w składanej deklaracji. 

3. Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 

kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi określa Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Dopuszcza się prowadzenie kompostowników na terenie innych nieruchomości przez osoby fizyczne 

prowadzące kompostowanie na potrzeby własne. 

Rozdział 8. 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości 

§ 17. Rodzaj i minimalna pojemność pojemników na odpady komunalne  

1. Właściciele nieruchomości zamieszkanych zobowiązani są gromadzić odpady komunalne  w 

pojemnikach i/lub workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o łącznej pojemności dla każdej z frakcji 

odpadów uwzględniającej normę poglądową wynoszącą min. 60 l na mieszkańca (przy częstotliwości odbioru 

raz na 2 tygodnie) jednak nie mniej niż pojemnik/worek o minimalnej pojemności od 120l na nieruchomość. 

Ilość pojemników i/lub worków przeznaczona do gromadzenia odpadów komunalnych powinna uwzględniać: 

a) liczbę osób korzystających z pojemników, stanowiących wyposażenie nieruchomości; 

b) częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości; 

c) średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych przypadającą na jednego 

mieszkańca. 

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych zobowiązani są gromadzić odpady komunalne 

w pojemnikach i/lub workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o łącznej pojemności i ilości 

dostosowanej do masy wytwarzanych odpadów tak, aby nie doprowadzić do przepełniania pojemnika, 

przy uwzględnieniu minimalnych normatywów dla częstotliwości odbioru raz na 2 tygodnie: 

a) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 4 l na każdego zatrudnionego oraz 1l 

na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego, jednak  

co najmniej jeden pojemnik i/lub worek o pojemności minimalnej 120 l, na każdą frakcję zbieranych odpadów; 

b) dla placówek oświatowych (żłobków, klubów malucha, przedszkoli, szkół wszelkiego typu) - 6 l na 

każdego ucznia, studenta i zatrudnionego, jednak co najmniej po jednym pojemniku i/lub worku 

o pojemności minimalnej 120 l, na każdą frakcję zbieranych odpadów; 

c) dla lokali handlowych - 0,5 l na każdy 1 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej po jednym pojemniku i/lub 

worku o pojemności minimalnej 120 l na każdą frakcję zbieranych odpadów na każdy lokal; 

d) dla lokali handlowych w branży spożywczej - 2 l na każdy 1 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden 

pojemnik i/lub worek o pojemności minimalnej 120 l na każdą frakcję zbieranych odpadów na każdy lokal;  

e) dla centrów handlowych (dla powierzchni, na których nie jest prowadzony lokal gastronomiczny) - 0,5 l na 

każdy 1 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej po jednym pojemniku i/lub worku o pojemności minimalnej 

120 l na każdą frakcję zbieranych odpadów; 
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f)  dla lokali gastronomicznych - 40 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc  w tzw. 

ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej po jednym pojemniku i/lub worku 

o pojemności minimalnej 120 l na każdą frakcję zbieranych odpadów na lokal (przy uwzględnieniu 

częstotliwości odbioru raz na tydzień dla frakcji odpadów zmieszanych); 

g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej po jednym pojemniku i/lub worku o pojemności 

minimalnej 120 l na każdą frakcję zbieranych odpadów na każdy punkt (przy uwzględnieniu częstotliwości 

odbioru raz na tydzień dla frakcji odpadów zmieszanych); 

h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych - 10 l na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż po jednym pojemniku i/lub worku 

o pojemności minimalnej 120 l na każdą frakcję zbieranych odpadów; 

i)  dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, szpitali itp. - 80 l na jedno łóżko, jednak co najmniej po jednym 

pojemniku i/lub worku o pojemności minimalnej 120 l na każdą frakcję zbieranych odpadów;  

j) dla rodzinnych ogrodów działkowych - pojemniki zbiorcze o pojemności uwzględniającej minimalny 

normatyw 50 l na każdą działkę na wszystkie frakcje odpadów łącznie w okresie sezonu, tj. w okresie od 

1 kwietnia do 30 października, jednak co najmniej po jednym pojemniku o pojemności minimalnej 1 100 l 

na każdą frakcję zbieranych odpadów w okresie od 1 listopada do 31 marca;  

k) dla nieruchomości rekreacyjnych - co najmniej po jednym pojemniku i/lub worku o pojemności 

minimalnej 120 l na każdą frakcję zbieranych odpadów na każdą działkę;  

l) dla targowisk, hal targowych, giełd – 10 l na każdego zatrudnionego jednak co najmniej po jednym 

pojemniku i/lub worku o pojemności minimalnej 120 l na każdą frakcję zbieranych odpadów; 

m) dla cmentarzy – co najmniej 10 l na jedno wykorzystane miejsce pochówku; 

n) dla pozostałych, niewymienionych wcześniej podmiotów – w zależności od potrzeb, jednak co najmniej po 

jednym pojemniku i/lub worku o pojemności minimalnej 120 l na każdą frakcję zbieranych odpadów. 

3. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa 

w branży spożywczej zobowiązani są do ustawienia na terenie lokalu lub obiektu pojemników na odpady 

komunalne wytwarzane przez konsumentów. 

4. W szczególnych przypadkach (po uzyskaniu zgody Gminy) na nieruchomościach, dla których występuje 

fizyczny brak miejsca na podstawienie oddzielnych kompletów pojemników w MGO lub nie ma możliwości 

wydzielenia odrębnych MGO dla poszczególnych nieruchomości lub jej części, dopuszcza się możliwość 

zbierania odpadów komunalnych w jednym komplecie pojemników, z zastrzeżeniem, że częstotliwość odbioru 

odpadów komunalnych powinna być tożsama dla wszystkich właścicieli nieruchomości. 

5. W przypadku nieruchomości mieszanych, odpady komunalne należy gromadzić w oddzielnych 

pojemnikach, przeznaczonych dla każdej części nieruchomości, przy uwzględnieniu ust. 1-4. 

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. 

i Regulaminu należy gromadzić w specjalnych kontenerach na gruz po uzgodnieniu jego lokalizacji 

z właścicielem nieruchomości (zarządcą) oraz w miejscu nieutrudniającym korzystanie z nieruchomości. 

Kontener na gruz powinien być oznaczony minimum z dwóch stron. Oznaczenie powinno zawierać: nazwę 

przedsiębiorstwa, którego kontener jest własnością, numer ewidencyjny (za pomocą którego dane 

przedsiębiorstwo jest w stanie zweryfikować dany kontener) oraz numer telefonu przedsiębiorstwa. 

§ 18. Rodzaj i minimalna pojemność pojemników na odpady zmieszane 

1. Odpady zmieszane powstające na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi należy zbierać wyłącznie w pojemnikach dwu lub czterokołowych o pojemności minimalnej 

120 l. 

2. Odpady zmieszane powstające na terenie nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami 

wielolokalowymi należy zbierać wyłącznie w pojemnikach dwukołowych, czterokołowych lub bezkołowych  

o pojemności minimalnej 120 l, bądź w pojemnikach podziemnych lub półpodziemnych o pojemności 

minimalnej 1 300 l, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. W przypadku stosowania pojemników podziemnych lub półpodziemnych do gromadzenia odpadów 

zmieszanych na terenie nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi, właściciel 

nieruchomości na własny koszt musi wyposażyć nieruchomość  w takie urządzenia i zapewnić ich utrzymanie 

w należytym stanie technicznym i sanitarnym. W przypadku planowania budowy tego typu pojemników 

właściciel nieruchomości powinien ten fakt zgłosić do Gminy. 

4. W przypadku nieruchomości niezamieszkanych odpady zmieszane należy gromadzić w pojemnikach 

o pojemności minimalnej 120 l bądź w pojemnikach podziemnych lub półpodziemnych o pojemności 

minimalnej 1 300 l. 

5. Odpady zmieszane powstające na terenie nieruchomości rekreacyjnych należy zbierać wyłącznie 

w pojemnikach dwukołowych lub czterokołowych o pojemności minimalnej 120 l, bądź w pojemnikach 

podziemnych lub półpodziemnych o pojemności minimalnej 1 300 l. 

§ 19. Rodzaj i minimalna pojemność pojemników na odpady komunalne zbierane selektywnie 

1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. a-e Regulaminu 

(papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) należy gromadzić: 

a) na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - w workach i/lub 

pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o pojemności minimalnej 120 l. Właściciel 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w sytuacji zadeklarowania przez 

niego pojemnikowego sposobu gromadzenia odpadów  zbieranych selektywnie określonych w § 14 ust. 2 lit 

a-e Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) wyposaża 

nieruchomość w pojemniki do gromadzenia ww. frakcji  odpadów; 

b) na terenie nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi - w pojemnikach 

wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o pojemności minimalnej 120 l bądź w pojemnikach podziemnych 

lub półpodziemnych o pojemności minimalnej 1 300 l. Za zgodą Gminy dopuszcza się zbieranie odpadów 

w workach; 

c) na terenie nieruchomości niezamieszkanych – w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, 

o pojemności minimalnej 120 l bądź w pojemnikach podziemnych lub półpodziemnych o pojemności 

minimalnej 1 300 l lub w workach; 

d) na terenie nieruchomości rekreacyjnych – w workach lub w pojemnikach dwukołowych lub czterokołowych 

wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o pojemności minimalnej 120 l, bądź w pojemnikach podziemnych 

lub półpodziemnych o pojemności minimalnej 1 300l. 

2. Bioodpady, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. f Regulaminu należy gromadzić: 

a) na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – w pojemnikach 

dwukołowych o pojemności minimalnej 120 l; 

b) na terenie nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – w pojemnikach 

o pojemności minimalnej 120 l; 

c) na terenie nieruchomości niezamieszkanych - w pojemnikach o pojemności minimalnej 120 l; 

d) na terenie nieruchomości rekreacyjnych - w pojemnikach dwukołowych lub czterokołowych o pojemności 

minimalnej 120 l. 

3. Odpady zbierane w sposób selektywny, o których mowa § 14 ust. 2 lit. a-e Regulaminu (papier, metale, 

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) należy gromadzić w workach określonych w § 12  

ust. 15 o pojemności 120 l. 

5. W przypadku stosowania pojemników podziemnych i półpodziemnych do gromadzenia odpadów 

zbieranych w sposób selektywny, o których mowa § 14 ust. 2 lit a-e Regulaminu (papier, metale, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) na terenie nieruchomości zamieszkanych zabudowanych 

budynkami wielolokalowymi lub na terenie nieruchomości niezamieszkanych, właściciel nieruchomości na 

własny koszt musi wyposażyć nieruchomość w takie urządzenia i zapewnić ich utrzymanie w należytym stanie 

technicznym i sanitarnym. 

W przypadku planowania budowy tego typu pojemników właściciel nieruchomości powinien ten fakt 

zgłosić do Gminy. 
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Rozdział 9. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

§ 20. Częstotliwość pozbywania się odpadów zmieszanych 

1. Częstotliwość pozbywania się  odpadów zmieszanych z terenu nieruchomości oraz ilość pojemników 

musi być dostosowana do ilości powstających odpadów komunalnych tak, aby nie dopuszczać do ich 

przepełniania oraz zapewniać właściwy stan sanitarno-porządkowy na terenie nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości zamieszkanych zobowiązani są do pozbywania się odpadów zmieszanych 

z częstotliwością dla: 

a) nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – w systemie pojemnikowym, 

nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie; 

b) nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – w systemie pojemnikowym, 

w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu. 

3. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych zobowiązani są do pozbywania się odpadów zmieszanych 

w systemie pojemnikowym w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, na których prowadzone są targowiska, prowadzona jest 

działalność gastronomiczna, zobowiązani są do pozbywania się odpadów zmieszanych z następującą 

częstotliwością: 

a) targowiska - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień; 

b) nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gastronomiczna  - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień. 

5. Właściciele nieruchomości rekreacyjnych zobowiązani są do pozbywania się odpadów zmieszanych 

w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, przy uwzględnieniu danych 

wynikających ze złożonej deklaracji przez właściciela nieruchomości. 

§ 21. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny 

1. Częstotliwość pozbywania się odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 

14 ust. 2 lit. a-f Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania, szkło, bioodpady) z terenu 

nieruchomości oraz ilość pojemników lub worków (worki nie dotyczą bioodpadów) musi być dostosowana do 

ilości powstających odpadów komunalnych tak, aby nie dopuszczać do ich przepełniania oraz zapewniać 

właściwy stan sanitarno-porządkowy na terenie nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości zamieszkanych zobowiązani są do pozbywania się odpadów zbieranych 

w sposób selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. a-e Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, szkło) z częstotliwością dla: 

a) nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – w systemie workowym i/lub 

pojemnikowym, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie dla odpadów określonych w § 14 ust. 2 lit. a – d 

Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) oraz nie rzadziej niż jeden 

raz na cztery tygodnie dla odpadów określonych w § 14 ust 2 lit. e Regulaminu (szkło); 

b) nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – w systemie pojemnikowym, 

w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa  tygodnie dla odpadów określonych w § 14 

ust. 2 lit. a-e Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło). 

3. Właściciele nieruchomości zamieszkanych zobowiązani są do pozbywania się odpadów zbieranych 

w sposób selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. f Regulaminu (bioodpadów) z częstotliwością dla : 

a) nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – w systemie pojemnikowym, 

nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz nie rzadziej niż jeden raz 

na dwa tygodnie w okresie od 1 grudnia do 31 marca; 

b) nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – w systemie pojemnikowym, 

nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu. 
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4. Właściciele nieruchomości zamieszkanych zobowiązani są do pozbywania się  odpadów zbieranych 

w sposób selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. g Regulaminu (odpadów wystawkowych) 

z częstotliwością dla: 

a) nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz nieruchomości 

zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi do 4 lokali – jeden raz na pół roku; 

b) nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi  powyżej 4 lokali – jeden raz na 

cztery tygodnie, z zastrzeżeniem, że w przypadku wskazanym w § 13 ust 6. częstotliwość odbioru wynosi 

jeden raz na tydzień. 

5. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych zobowiązani są do pozbywania się  odpadów zbieranych 

w sposób selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. a-e Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, szkło) w systemie pojemnikowym lub workowym w zależności od potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie dla odpadów określonych w § 14 ust. 2 lit. a-d Regulaminu 

(papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) oraz nie rzadziej niż jeden raz na cztery 

tygodnie dla odpadów określonych w § 14 ust. 2 lit. e Regulaminu (szkło). 

6. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych zobowiązani są do pozbywania się odpadów zbieranych 

w sposób selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. f Regulaminu (bioodpadów) w systemie 

pojemnikowym, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. 

7. Właściciele nieruchomości rekreacyjnych zobowiązani są do pozbywania się odpadów zbieranych 

w sposób selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. a-e Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, szkło) w systemie workowym lub pojemnikowym nie rzadziej niż jeden raz na 

cztery tygodnie dla odpadów określonych w § 14 ust. 2 lit. a – e Regulaminu (papier, metale, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) przy uwzględnieniu danych wynikających z deklaracji złożonej 

przez właściciela nieruchomości. 

8. Właściciele nieruchomości rekreacyjnych zobowiązani są do pozbywania się odpadów zbieranych 

w sposób selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. f Regulaminu (bioodpadów) w systemie 

pojemnikowym, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, przy uwzględnieniu danych wynikających 

z deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości. 

Rozdział 10. 

Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego 

§ 22. W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele: 

1. zmniejszenie ilości powstających odpadów: ograniczenie marnotrawienia żywności, wprowadzenie 

selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego żywienia; 

2. zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji; 

3. doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią 

sposobów postępowania z odpadami; 

4. zmniejszenie udziału niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w całym strumieniu 

zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie); 

5. objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy systemem 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

6. zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy selektywnego 

zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób poddane 

recyklingowi; 

7. wdrożenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z wymaganiami 

przepisów krajowych; 

8. monitorowanie i kontrola zgodnie z istniejącymi instrumentami prawnymi postępowania z frakcją 

odpadów komunalnych wysortowaną ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

i nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 19 12 12) zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych; 
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9. zwiększenie świadomości społeczeństwa, w tym przedsiębiorców na temat właściwego to jest 

zrównoważonego użytkowania pojazdów, w szczególności opon oraz dozwolonych przepisami prawa 

sposobów postępowania ze zużytymi oponami; 

10. wzrost świadomości społeczeństwa oraz przedsiębiorców na temat prawidłowego sposobu 

postępowania ze zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, Zużytym Sprzętem Elektrycznym 

i Elektronicznym; 

11. zapewnienie odpowiedniej jakości odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie 

w gospodarstwach domowych; 

12. zwiększenie świadomości użytkowników i sprzedawców środków zawierających substancje 

niebezpieczne (w tym środków ochrony roślin) odnośnie prawidłowego postępowania z opakowaniami po tych 

produktach. 

Rozdział 11. 

Przepisy końcowe 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 24. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLV/495/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz. 

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 lipca 2023 r. 

 

Przewodnicząca Rady 

(-) Barbara Czachura 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/664/2022 

Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 20 grudnia 2022 r. 

 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY  

 

PAPIER:  

ZBIÓRKA PROWADZONA W POJEMNIKACH W KOLORZE NIEBIESKIM LUB 

PROWADZONA  

W NIEBIESKICH WORKACH UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ ODBIERANYCH 

ODPADÓW*  

 

Należy wrzucać: 

• opakowania z papieru, karton, tekturę (także 

falistą) 

• katalogi, ulotki, prospekty 

• gazety i czasopisma 

• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki 

• zeszyty i książki 

• papier pakowy 

• torby i worki papierowe 

 

 

Nie wrzucamy: 

• ręczników papierowych i zużytych 

chusteczek higienicznych 

• papieru lakierowanego i powleczonego 

folią 

• kartonów po mleku i napojach 

• papierowych worków po nawozach, 

cemencie i innych materiałach 

budowlanych 

• tapet 

• zatłuszczonych jednorazowych opakowań 

z papieru i naczyń jednorazowych 

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE:  

(Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) 

ZBIÓRKA PROWADZONA W POJEMNIKACH W KOLORZE  ŻÓŁTYM LUB PROWADZONA 

W ŻÓŁTYCH WORKACH UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ ODBIERANYCH 

ODPADÓW* 
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Należy wrzucać: 

• zgniecione plastikowe butelki po napojach z 

zakrętkami 

• plastikowe opakowania po produktach 

spożywczych 

• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po 

mleku i sokach) 

• opakowania po środkach czystości  

(np. kapsułkach do prania), kosmetykach (np. 

szamponach) itp. 

• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne 

folie 

• puste opakowania po dezodorantach  

i aerozolach  

• aluminiowe puszki po napojach i sokach 

• metalowe opakowania po żywności (puszki) 

• folię aluminiową 

• metale kolorowe 

• kapsle, zakrętki od słoików 

• czysty styropian opakowaniowy 

Nie wrzucamy: 

• butelek i pojemników z zawartością 

• plastikowych zabawek 

• blistrów po lekach i zużytych artykułów 

medycznych 

• opakowań po olejach silnikowych 

• części samochodowych 

• zużytych baterii i akumulatorów 

• puszek i pojemników po farbach i lakierach 

• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 

 

SZKŁO:  

(Szkło kolorowe i szkło białe)  

ZBIÓRKA PROWADZONA W POJEMNIKACH  

W KOLORZE  ZIELONYM BĄDŹ PROWADZONA W ZIELONYCH WORKACH 

UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ ODBIERANYCH ODPADÓW* 

Należy wrzucać: 

• szklane butelki i słoiki bez nakrętek po 

napojach i żywności (w tym butelki po 

napojach alkoholowych i olejach roślinnych) 

• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli 

nie są wykonane z trwale połączonych kilku 

surowców) 

 

Nie wrzucamy: 

• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, 

kryształów 

• szkła okularowego 

• szkła żaroodpornego 

• zniczy z zawartością wosku 

• żarówek i świetlówek 

• reflektorów 

• opakowań po rozpuszczalnikach, olejach 

silnikowych 

• luster 

• szyb okiennych i zbrojonych 

• monitorów i lamp telewizyjnych 

• termometrów  

BIOODPADY: 

ZBIÓRKA PROWADZONA W POJEMNIKACH  

W KOLORZE  BRĄZOWYM* 

UWAGA: Bioodpady należy wrzucać luzem. Zabrania się umieszczenia bioodpadów w workach  

i opakowaniach z tworzyw sztucznych. 
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Należy wrzucać:  

• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki 

itp.) 

• rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów 

• skoszoną trawę, liście, kwiaty cięte i 

doniczkowe 

• trociny i korę drzew, zrębki 

• niezaimpregnowane drewno 

• resztki jedzenia 

• pieczywo 

• grzyby 

• fusy po kawie i herbacie 

• skorupki jaj  

Nie wrzucamy:   

• bioodpadów w workach z tworzyw 

sztucznych 

• mięsa i kości, ości  

• odchodów zwierząt  

• martwych zwierząt  

• ziemi, kamieni 

• popiołu 

• drewna impregnowanego 

• trocin z płyt wiórowych, sklejek  

• płyt wiórowych i pilśniowych MDF 

• innych odpadów komunalnych (w tym 

niebezpiecznych) 

ODPADY WYSTAWKOWE: 

(Meble i inne odpady wielkogabarytowe, Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych,  

Zużyte opony) 

Należy wystawić:  

• Meble i inne odpady wielkogabarytowe – 

stoły, szafki, szafy, krzesła, komody, meble 

kuchenne, kanapy, łóżka, tapczany, regały, 

wózki dziecięce i inwalidzkie, dywany, 

wykładziny, materace, rowery, zabawki, deski 

do prasowania, suszarki do ubrań, skrzydła 

drzwiowe, itp. 

 

• Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw 

domowych: wielkogabarytowy sprzęt 

gospodarstwa domowego, np. pralki, zmywarki, 

kuchenki, suszarki do ubrań, mikrofalówki, 

grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, 

urządzenia klimatyzacyjne oraz 

małogabarytowy sprzęt gospodarstwa 

domowego, np. odkurzacze, tostery, żelazka, 

frytkownice, urządzenia do pielęgnacji włosów 

i ciała, wagi, laptopy, notebooki, myszki, 

komputery, telefony, radia, telewizory, kamery, 

wideo, sprzęt hi-fi, płyty CD/DVD, itd.  

• Zużyte opony – pochodzące od mieszkańców 

zużyte opony rowerowe, motorowe, 

motorowerowe i samochodowe  

z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t. 

Nie wystawiamy:  

• części samochodowych (zderzaków, 

kanap samochodowych, drzwi, 

reflektorów itp.) 

• gruzu, odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych, w  tym stolarki okiennej, 

ościeżnic drzwiowych, części instalacji  

w postaci np. rur, paneli podłogowych i 

ściennych, papy itp. 

• farb i rozpuszczalników oraz opakowań 

po nich, a także innych odpadów 

niebezpiecznych 

• baterii i akumulatorów 

• innych odpadów podlegających 

selektywnej zbiórce  

• ceramika łazienkowa (umywalki, 

sanitariaty, wanny itp.) 

 

ODPADY ZMIESZANE 

ZBIÓRKA PROWADZONA W POJEMNIKACH 
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Należy wrzucać: 

• pieluchy jednorazowe i art. higieniczne 

• zużyte ręczniki papierowe i chusteczki 

higieniczne 

• zatłuszczony papier  

• ceramika 

• lustra 

• zimny popiół 

• worki z odkurzacza z zawartością 

• odpadki z ryb, mięsa i kości  

• zużyte zabawki z łączonych materiałów 

• niedopałki papierosów, itd.   

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy 

wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać  

w procesie recyklingu. 

Nie wrzucamy: 

• odpadów zbieranych w sposób selektywny, 

gromadzonych zgodnie z zasadami 

wskazanymi w niniejszej tabeli.  

• zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego  

• baterii i akumulatorów 

• świetlówek i żarówek energooszczędnych 

• oleju silnikowego i filtrów olejowych 

• farb i rozpuszczalników oraz opakowań po 

nich 

• odpadów niebezpiecznych 

• gruzu, itd. 

ODPADY KIEROWANE DO PSZOK 

Należy przekazywać: 

• zużyty sprzęt z gospodarstw domowych 

• zużyte baterie i akumulatory 

• odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igły i strzykawki 

• farby i rozpuszczalniki oraz opakowania po nich 

• opakowania po olejach silnikowych 

• papier, metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło (w tym szkło okienne) 

• świetlówki, żarówki 

• styropian opakowaniowy 

• przeterminowane leki 

• termometry 

• meble i ich części, inne odpady wielkogabarytowe 

• chemikalia, środki ochrony roślin 

• kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty 

• bioodpady, w tym drzewka świąteczne 

• odzież i tekstylia 

• oleje i tłuszcze jadalne 

• zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 

• niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych (ceramika, gruz ceglany i betonowy)  

 

* Zbiórka odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny powinna być prowadzona w 

pojemnikach/workach określonych w zapisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 4a ucpg.  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/664/2022 

Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 20 grudnia 2022 r. 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH 

ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKACH PRZYDOMOWYCH NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI 

JEDNORODZINNYMI 

 

BIOODPADY WYKORZYSTYWANE DO PROCESU KOMPOSTOWANIA 

 

A. Rodzaje bioodpadów możliwych do zagospodarowania w kompostownikach przydomowych: 

• Odpady zielone: trawa, rozdrobnione gałęzie, łodygi, liście, trociny i zrębki. Dopuszcza  

się dodawanie w niewielkich ilościach kwiatów ciętych oraz ziemi z doniczek,  

• Inne bioodpady: odpady kuchenne pochodzenia roślinnego, np. obierki, skórki (nie jest wskazana 

zbyt duża ilość bioodpadów typu łuski od cebuli oraz skórki owoców cytrusowych); odpady 

spożywcze pochodzenia roślinnego, np. resztki ugotowanych warzyw, wytłoki po owocach i 

warzywach; fusy od kawy oraz od herbaty (pozbawione torebek); łupiny po orzechach; kartony 

(pocięte).  

 

B. Właściwy dobór bioodpadów do procesu kompostowania:  

Bioodpady wykorzystywane do procesu kompostowania powinny być dobierane w sposób umożliwiający 

jak najlepsze warunki dla rozwoju mikroorganizmów, a tym samym otrzymania wartościowego kompostu. 

Najważniejszą zasadą jest dbałość o różnorodność i odpowiednią strukturę bioodpadów w przydomowym 

kompostowniku. Nie jest wskazane, aby w kompostowanych bioodpadach dominował jeden rodzaj 

bioodpadu, np. liście czy trawa.  

 

C. Rozdrobnienie bioodpadów w procesie kompostowania: 

Rozdrobnienie bioodpadów skraca czas kompostowania. W miarę możliwości należy rozdrobnić bioodpady. 

Zaleca się aby wielkość pojedynczych kompostowanych części bioodpadów nie przekraczała kilku 

centymetrów.  

 

D. Zanieczyszczenia bioodpadów: 

Bioodpady wykorzystywane w procesie kompostowania powinny zachować możliwie jak największą 

czystość. Nie powinno dochodzić do sytuacji w której poddawane kompostowaniu bioodpady będą 

zanieczyszczone innymi odpadami, np. tworzywem sztucznym. Obecność innych odpadów w 

kompostowanych bioodpadach negatywnie wpłynie na prowadzony proces - w najgorszym przypadku może 

go nawet zahamować.  

 

KOMPOSTOWNIKI PRZYDOMOWE STOSOWANE DO KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW  

 

A. Usytuowanie kompostownika przydomowego: 

Usytuowanie kompostownika przydomowego powinno być zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. 

 

B. Kształt kompostownika przydomowego: 

Kształt stosowanego kompostownika może być dowolny (prostopadłościenne, walcowe, rotacyjne itp.),  

z zastrzeżeniem, że kompostownikiem nie może być wolno leżąca pryzma na terenie nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Kompostownik to urządzenie z zamkniętymi 

ścianami – np. specjalny pojemnik służący do kompostowania bioodpadów.   

 

C. Materiał wykonania:  
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Materiał wykonania kompostownika może być dowolny, tj. z palet drewnianych, tworzywa sztucznego  

(np. z twardego tworzywa sztucznego, odpornego na podwyższoną temperaturę i wilgoć), z siatki 

drobnooczkowej, murowany, z betonu itp. 
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