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1. WSTĘP  

1.1 Uzasadnienie celowości 

 

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę 

obowiązek określania w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

rodzajów urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz częstotliwości 

pozbywania się zebranych w nich odpadów. 

Podstawę dla zrealizowania tego obowiązku stanowią informacje dotyczące ilości i rodzaju 

wytwarzanych odpadów komunalnych z uwzględnieniem systemu zbiórki i liczby osób 

korzystających z tych urządzeń. Aktualnie brakuje obowiązkowego lub zalecanego sposobu 

określania tych parametrów. Wynikiem tego jest zupełna dowolność postępowania w 

sprawach prowadzących do formułowania przepisów gminnych kształtujących wysokość 

opłat. 

 

1.2 Podstawa formalno-prawna wykonania opracowania 

 

Praca została wykonana na podstawie umowy o dzieło zawartej w dniu 1 sierpnia 2006 r. 

pomiędzy Ministrem Budownictwa a Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Ekologii Miast 

OBREM. 

 

2. CEL I ZAKRES PRACY 

 

Celem pracy jest opracowanie, w formie zaleceń, zasad określania liczby i rodzaju 

pojemników do zbierania odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich opróżniania. 

Zakres pracy: 

• stosowane w gminach sposoby określania średniej ilości odpadów wytwarzanych przez 

statystycznego mieszkańca gminy, rodzajów i liczby pojemników oraz częstotliwości 

ich opróżniania, 

• interpretacja przepisów prawa związanych z tematem pracy, 

• analiza i wskazanie zalecanych sposobów określania wytwarzanych ilości odpadów 

komunalnych uwzględniających system zbiórki oraz liczbę osób korzystających z 

urządzeń zastosowanych do tej zbiórki, 
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• omówienie urządzeń zalecanych do stosowania w zbieraniu odpadów komunalnych w 

świetle ustawy o systemie zgodności, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz 

norm, 

• opracowanie zasad określania liczby i rodzaju pojemników do zbierania odpadów 

komunalnych, w tym przeznaczonych do selektywnego gromadzenia oraz częstotliwości 

ich opróżniania. 

 

3. ANALIZA PARAMETRÓW DOTYCZĄCYCH WYTWARZANIA, 

ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

STOSOWANYCH W GMINACH 

 

3.1. Wprowadzenie 

 

Przeprowadzona analiza parametrów dotyczących wytwarzania, zbierania i odbierania 

odpadów komunalnych miała na celu zbadanie, na przykładzie wybranych gmin, jakie zapisy 

stosowane są w gminnych regulaminach utrzymania czystości i porządku. Źródłem informacji 

były zapisy w zamieszczonych w internecie regulaminach obowiązujących w 32 gminach 

wybranych tak, aby objąć analizą miasta wojewódzkie, inne większe miasta, małe miasta, 

gminy wiejskie oraz gminy turystyczne. Analizowane regulaminy zostały uchwalone w 2006 

roku, a więc powinny uwzględniać aktualnie obowiązujące wymagania prawne. 

 

3.2. Średnia ilość odpadów wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca 

gminy 

 

Średnia ilość odpadów wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca gminy została podana 

w 22 regulaminach (69%), przy czym najmniejsza wartość w miastach wyniosła 5 dm
3
 

tygodniowo, natomiast największa-75 dm
3
. W gminach wiejskich oraz w zabudowie 

zagrodowej miast odpowiednie wartości wynosiły odpowiednio 11 i 22 dm
3
. 

W 9% gmin ilość wytwarzanych odpadów była zróżnicowana w zależności od: 

– prowadzenia na terenie nieruchomości kompostowania odpadów na potrzeby własne-

zmniejszenie wskaźnika o 40%, 

– prowadzenia na terenie nieruchomości selektywnej zbiórki -zmniejszenie wskaźnika o 

33% względnie 40%. 

W 6% gmin przyjęto wskaźniki zróżnicowane w zależności od rodzaju zabudowy. 
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3.3. Wymagania dotyczące liczby i objętości pojemników do zbierania 

odpadów zmieszanych powstających w nieruchomościach mieszkalnych 

 

Wymagania dotyczące liczby i objętości pojemników do zbierania odpadów zmieszanych 

powstających w nieruchomościach mieszkalnych, praktycznie w każdej gminie, zostały 

sformułowane w odmienny sposób. Zasadnicze różnice polegają na stopniu uszczegółowienia.  

W najprostszych przypadkach użyto sformułowania „liczba i pojemność pojemników 

powinna być dostosowana do potrzeb”, „liczba i pojemność pojemników zapewniająca 

możliwość odebrania odpadów” lub „liczba i pojemność pojemników dostosowana do liczby 

osób”. Zapisy tego rodzaju zastosowano w 12% gmin. 

W 19% gmin powiązano minimalną łączną pojemność pojemników z liczbą mieszkańców i 

wskaźnikiem wytwarzania odpadów przez statystycznego mieszkańca gminy, przy czym w 

jednej gminie dopuszczono 10% tolerancję w przypadku budownictwa wielorodzinnego, a w 

innej możliwość stosowania, w przypadku okresowego zwiększenia ilości odpadów, 

dodatkowo worków dostarczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. W większości 

tych gmin określono również minimalną objętość stosowanych pojemników (60, 110 lub 120 dm
3
). 

Najczęściej, bo w 53% gmin, wymaga się jedynie wyposażenia nieruchomości w pojemniki 

określając ich minimalną objętość wynoszącą zwykle 110 dm
3
, ale również 60, 70 lub 120 

dm
3.

.
 
W 16% gmin dopuszcza się stosowanie worków w przypadku okresowego zwiększenia 

ilości odpadów. Wymagana minimalna objętość pojemnika w 12% gmin została 

zróżnicowana od rodzaju zabudowy, przy czym w budownictwie jednorodzinnym wymaga się 

stosowania pojemników 110 lub 120 dm
3
, względnie worków, natomiast w zabudowie 

wielorodzinnej pojemników większych. W jednej z gmin wymaga się stosowania co najmniej 

1 pojemnika 110 dm
3
 na nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej i 1 pojemnika 110 dm

3
 

na gospodarstwo domowe w zabudowie wielorodzinnej. 

W 16% gmin, głównie na terenach wiejskich, stosowany jest system wiążący liczbę i objętość 

pojemników z liczbą mieszkańców nieruchomości nie proporcjonalnie. Polega to podzieleniu 

gospodarstw domowych na przedziały w zależności od liczby osób i wyznaczeniu liczby 

pojemników o określonej pojemności dla gospodarstw domowych w zależności od 

przedziału, przy czym w poszczególnych gminach przyjęto różne granice tych przedziałów.  

 



 
6

3.4. Wymagania dotyczące liczby i objętości pojemników do zbierania 

odpadów zmieszanych powstających w nieruchomościach niemieszkalnych 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące organizacji zbiórki odpadów w nieruchomościach w 

których prowadzona jest działalność gospodarcza, bądź w placówkach użyteczności 

publicznej, opracowano w 53% gmin. W poszczególnych przypadkach wyodrębniono różne 

podmioty dla których przyjęto określone wartości wskaźników wytwarzania odpadów. Do 

podmiotów wymienianych w regulaminach jako źródła powstawania odpadów należały: 

 

Lp. Źródła powstawania odpadów 

Gminy 
stosujące 
wskaźnik 

[%] 
1 2 3 

1 Szkoły 47 

2 Żłobki i przedszkola 44 

3 Lokale handlowe 44 

4 Punkty handlowe poza lokalem 25 

5 Hurtownie 3 

6 Lokale gastronomiczne 38 

7 Kioski gastronomiczne 25 

8 Pomieszczenia biurowe 28 

9 Rzemiosło i zakłady wytwórcze 9 

10 Działalność gospodarcza 12 

11 Szpitale, hotele i inne placówki całodziennego pobytu 38 

12 Hotele 6 

13 Przychodnie lekarskie 3 

14 Targowiska 3 

15 Garaże 6 

16 Ogródki działkowe 31 

 

W 47% gmin nie sprecyzowano wymagań szczegółowych. Najczęściej stosowano zapis, że 

liczba pojemników i ich pojemność powinna być dostosowana do liczby osób z nich 

korzystających lub zapisy równoważne. Pomiędzy wskaźnikami dla obiektów tego samego 

rodzaju przyjętymi w gminach, w których ustalono wymagania szczegółowe, występują 

znaczące różnice: 

Szkoły 

Najczęściej stosowany tygodniowy wskaźnik wytwarzania odpadów 3 dm
3
/osobę, ale 

również 2 dm
3 
, 6 dm

3
, 3 dm

3
/2 tygodnie oraz 12 dm

3
/miesiąc. 

Żłobki i przedszkola 

Najczęściej stosowany tygodniowy wskaźnik wytwarzania odpadów 3 dm
3
/osobę, ale 

również 1 dm
3
, 5 dm

3
, 6 dm

3
, 3 dm

3
/2 tygodnie oraz 12 dm

3
/miesiąc. 
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Lokale handlowe 

Najczęściej stosowany tygodniowy wskaźnik wytwarzania odpadów 50 dm
3
/10 m

2
 

powierzchni całkowitej oraz konieczność posiadania co najmniej jednego pojemnika 

110 dm
3
 lub bez tego wymogu, ale również 50 lub 200 dm

3
/10 m

2
 powierzchni 

całkowitej miesięcznie lub 100 dm
3
/10 m

2
 powierzchni handlowej tygodniowo. 

Punkty handlowe poza lokalem 

Najczęściej stosowany tygodniowy wskaźnik wytwarzania odpadów 50 dm
3
/1 

zatrudnionego, ten sam wskaźnik wraz z wymogiem posiadania co najmniej jednego 

pojemnika 60 lub 120 dm
3
, ale również 30 dm

3
/1 zatrudnionego lub 100 dm

3
 z 

wymogiem posiadania co najmniej jednego pojemnika lub bez tego wymogu, albo 

jedynie posiadanie pojemnika o określonej pojemności. 

Hurtownie 

W 3% gmin wyodrębniono ten rodzaj działalności gospodarczej przy czym ustalono 

wskaźnik wytwarzania odpadów jako 75 dm
3 

/10 m
2  

powierzchni handlowej (wobec 

wskaźnika 100 m
2
 dla lokali handlowych). 

Lokale gastronomiczne. 

Najczęściej stosowany tygodniowy wskaźnik wytwarzania odpadów 20 dm
3
/1 miejsce 

konsumpcyjne, ale również ten sam wskaźnik odniesiony do 2 tygodni lub miesiąca. 

Występują również wskaźniki 10 dm
3
 tygodniowo oraz  80 dm

3
 miesięcznie również na 

jedno miejsce konsumpcyjne. 

Kioski gastronomiczne. 

Wymaganie występujące najczęściej to obowiązek posiadania co najmniej jednego 

pojemnika o objętości 110 dm³, w jednostkowych przypadkach – 120 dm³, lub 

pojemnika albo worka bez określenia ich objętości 

Pomieszczenia biurowe, rzemiosło i zakłady wytwórcze, 

 działalność gospodarcza 

Wskaźniki dotyczą ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez osoby 

zatrudnione w zakładach pracy, określanych w regulaminach w powyższy sposób. 

Najczęściej stosuje się wymóg posiadania jednego lub co najmniej jednego pojemnika 

110 dm³ lub 120 dm³ na 10 zatrudnionych (10 gmin), w pojedynczych przypadkach 

określono wskaźnik wytwarzania odpadów przez jednego zatrudnionego 5, 10, lub 12 dm³ 

tygodniowo lub 40 dm³ miesięcznie. 

Szpitale, hotele i inne placówki całodziennego pobytu 

Stosuje się wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych odniesiony do jednego łóżka, 

najczęściej w ciągu tygodnia, w pojedynczych przypadkach w ciągu dwóch tygodni lub 
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miesiąca. Wskaźnik tygodniowy wynosi przeważnie 20 dm³ lecz również 5, 13 lub 35 

dm³ natomiast dwutygodniowy - 2 dm³, miesięczny - 12 dm³. 

Hotele 

Tam, gdzie ustalono wskaźnik wyłącznie dla tej kategorii placówek całodziennego 

pobytu, przyjęto wielkość 20 dm³ tygodniowo, względnie 80 dm³ miesięcznie. 

Przychodnie lekarskie. 

Wskaźnik 3 dm³ na 1 pacjenta tygodniowo 

Targowiska 

Wskaźnik 150 dm³ tygodniowo na każdy punkt handlowy. 

Garaże 

Wymaga się posiadania co najmniej jednego pojemnika 110 dm³ na 10 garaży 

wolnostojących lub dostarczania jednego worka 110 dm³ przez 1 garaż w ciągu 3 

miesięcy. 

Ogródki działkowe. 

Wskaźnik wytwarzania odpadów na ogół wyrażano w dm³ na działkę tygodniowo dla 

okresów 1 marca-31 października i poza tym okresem. Najczęściej odpowiednie 

wartości wynosiły odpowiednio 20 i 5 dm³ lecz również 40 i 5, 20 i 3, 17 i 3, 8 i 3.  

W jednej z gmin wskaźnik ten określono dla całego roku –120 dm³, a w innej wymaga 

się posiadania przez zespół działek co najmniej jednego pojemnika o pojemności 1100 dm³. 

 

3.5. Selektywna zbiórka odpadów 

 

Wymagania dotyczące selektywnej zbiórki odpadów zawarte są w 84% analizowanych 

regulaminów. Dotyczą rodzaju zbieranych odpadów, koloru i objętości stosowanych 

pojemników. Opakowania zbierane są w 31% gmin, w tym w 6% gmin razem do jednego 

pojemnika. W pozostałych gminach zbierane są odpady o charakterze surowców wtórnych, w 

tym opakowania 1: 

W większości gmin zbiórka prowadzona jest wyłącznie w pojemnikach, jedynie w dwóch 

gminach tylko w workach. W sześciu gminach działa system mieszany. – w zabudowie jednorodzinnej 

stosowane są worki, natomiast w wielorodzinnej pojemniki.  

                                                 
1
 w niektórych gminach istnieją równolegle różne systemy klasyfikowania odpadów przeznaczonych do zbiórki 
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Lp. Rodzaj odpadu 
Gminy prowadzące zbiórkę 

[%] 
1 2 3 

1 Papier i tektura 50 

2 Tworzywa sztuczne 47 

3 Szkło (bez podziału na kolory) 25 

4 Szkło bezbarwne 31 

5 Szkło kolorowe 31 

6 Metale 19 

7 Tworzywa sztuczne i metale 9 

8 Tworzywa sztuczne i papier 3 

9 Tekstylne 3 

10 Surowce zbierane razem 3 

 

Kolory pojemników stosowane w gminach 
2
: 

 

Lp. Rodzaj odpadu Kolor pojemnika 
% 

gmin 
1 2 3 4 

niebieski 47 
1 Papier i tektura 

zielony 3 

żółty 31 
2 Tworzywa sztuczne 

żółty lub czerwony 3 

zielony 19 
3 Szkło (bez podziału na kolory) 

niebieski 3 

4 Szkło bezbarwne biały 34 

5 Szkło kolorowe zielony 34 

czarny 6 
6 Metale 

stalowy 6 

7 Tworzywa sztuczne i metale żółty 16 

8 Tworzywa sztuczne i papier nie określono 3 

9 
Tekstylne czerwony lub 

pomarańczowy 

3 

10 Opakowania zbierane razem czarny 3 

11 Surowce zbierane razem czerwony 3 

 

W części gmin prowadzona jest również selektywna zbiórka innych rodzajów odpadów: 

Lp. Rodzaj odpadu Kolor pojemnika 
%  

gmin 
1 2 3 4 

czerwony 6 

odpowiednio oznakowane 6 1 niebezpieczne 

nie określono 19 

czarny lub brązowy 6 

brązowy 16 

odpowiednio oznakowane 3 
2 ulegające biodegradacji 

nie określono 12 

                                                 
2
 w części gmin w regulaminach utrzymania czystości i porządku nie określono koloru pojemników  



 
10

Lp. Rodzaj odpadu Kolor pojemnika %  
gmin 

1 2 3 4 

3 

komunalne nie zawierające odpadów 

niebezpiecznych i ulegających 

biodegradacji 

czarny 3 

odpowiednio oznakowane 3 
4 sprzęt elektryczny i elektroniczny 

nie określono 3 

 

W 44% gmin określając wymagania dotyczące pojemników ustalono ich dopuszczalną 

pojemność jednostkową, w pozostałych określano pojemność jako „wystarczającą” lub 

„dostosowaną do częstotliwości odbioru”. Pojemności. tej nie określono w 34% gminnych 

regulaminów  

 

3.6. Częstotliwość opróżniania pojemników 

 

Wymagania dotyczące częstotliwości opróżniania pojemników zawarte są w 91% regulaminów:  

 

Rodzaj 
odpadów 

Rodzaj 
nieruchomości 

Stosowana częstotliwość odbioru 
% 

gmin 
1 2 3 4 

nie rzadziej niż 2 razy na tydzień 3 

nie rzadziej niż raz na tydzień 3 

nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie 16 

nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc3
 3 

nie rzadziej niż raz na miesiąc4
 9 

mieszkaniowa 

nie rzadziej niż raz na 3 miesiące 3 

nie rzadziej niż raz na tydzień 9 

nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie 22 
mieszkaniowa 

jednorodzinna 
nie rzadziej niż raz na miesiąc 16 

nie rzadziej niż 2 razy na tydzień 16 

nie rzadziej niż raz na tydzień 22 

nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc 6 

mieszkaniowa 

wielorodzinna 

w miarę potrzeb 3 

mieszkaniowa 

zwarta 
nie rzadziej niż raz na tydzień 3 

placówki 

usługowo-

handlowe 

codziennie 6 

w miarę potrzeb 3 

nie rzadziej niż raz na tydzień 6 inne nieruchomości 

nie rzadziej niż raz na miesiąc 3 

zmieszane 

gastronomia nie rzadziej niż raz na tydzień 3 

                                                 
3
  w okresie kwiecień- wrzesień i nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie październik – marzec; 

4
  w 3% gmin dopuszcza się możliwość odbioru odpadów z gospodarstw dwuosobowych raz na 2 miesiące,  

z jednoosobowych - raz na kwartał; 
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Rodzaj 
odpadów 

Rodzaj 
nieruchomości 

Stosowana częstotliwość odbioru % 
gmin 

1 2 3 4 

2 razy na tydzień 6 

targowiska 3 razy na tydzień 3 

w miarę potrzeb
5
 3 

wszystkie rodzaje 
zgodnie z umową 3 

w miarę potrzeb 25 

regularnie 6 

nie rzadziej niż raz na tydzień 3 

nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie 3 

raz na miesiąc 9 

wszystkie rodzaje 

nie rzadziej niż raz na 2 miesiące 6 

raz na 2 tygodnie 3 

segregowane 

nie rzadziej niż raz na miesiąc 3 

kuchenne nie rzadziej niż raz na tydzień6
 3 

zielone w miarę potrzeb 3 

zgodnie z umową 3 ulegające 

biodegradacji nie rzadziej niż 2 razy na tydzień7
 3 

opakowania nie rzadziej niż raz na miesiąc 3 

niebezpieczne 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

raz na miesiąc 3 

niebezpieczne wszystkie rodzaje raz na 3 miesiące 3 

segregowane mieszkaniowa 

wielorodzinna 
raz na tydzień 3 

 

3.7. Podsumowanie 
 

1. Średnia ilość odpadów wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca gminy, która 

powinna stanowić podstawę do określenia wymagań w zakresie wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, została podana w ok. 70% badanych 

regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach. 

2. W ok. 19% gmin średnia ilość odpadów wytwarzanych przez statystycznego 

mieszkańca w ciągu tygodnia stanowi podstawę do określenia minimalnej łącznej 

pojemności pojemników w nieruchomościach mieszkalnych, w 12% gmin wiąże się 

liczbę i pojemność pojemników z potrzebami (liczbą osób z nich korzystających). 

3. W niektórych gminach, głównie na terenach wiejskich, stosowany jest system wiążący 

liczbę i objętość pojemników z liczbą mieszkańców nieruchomości nie proporcjonalnie. 

System ten polega  na podzieleniu gospodarstw domowych na przedziały w zależności 

od liczby osób i wyznaczeniu liczby pojemników o określonej pojemności dla 

                                                 
5
 lub samodzielnie dostarczane do kompostowni 

6
 latem i nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie zimą 

7
 w okresie 1 kwietnia-30 października i nie rzadziej niż raz na tydzień w pozostałym okresie 
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gospodarstw domowych zaliczonych do odpowiedniego przedziału, przy czym w 

poszczególnych gminach przyjęto różne granice tych przedziałów. 

4. Najczęściej, (53%gmin), wymaga jedynie wyposażenia nieruchomości w pojemniki 

określając ich minimalną objętość jednostkową. 

5. Szczegółowe wymagania dotyczące organizacji zbiórki odpadów w nieruchomościach, 

w których prowadzona jest działalność gospodarcza, bądź w placówkach użyteczności 

publicznej, opracowano w 53% gmin wyodrębniając różne podmioty dla których 

przyjęto określone wartości wskaźników wytwarzania odpadów różne w 

poszczególnych gminach. 

6. Wartości wskaźników wytwarzania odpadów i/lub objętość wymaganego pojemnika (co 

najmniej jednego) wiązano z liczbą osób pracujących oraz przebywających 

systematycznie na terenie danej placówki. W jednostkach handlowych wskaźnik 

uzależnia się od powierzchni handlowej lub całkowitej placówki. 

7. Wymagania dotyczące selektywnej zbiórki odpadów zostały określone w 84%. gmin, z 

czego w około połowie gmin określono dopuszczalną pojemność jednostkową 

pojemników, w pozostałych określano ją jako „wystarczającą” lub „dostosowaną do 

częstotliwości odbioru”. Pojemności. tej nie określono w 34% gminnych regulaminów 

8. Wymagania dotyczące częstotliwości opróżniania pojemników na odpady zmieszane 

zostały określone w ok.90% gmin. Są zróżnicowane w zależności od rodzaju zabudowy 

(jedno- lub wielorodzinna) lub określane jednakowo. W niektórych gminach podaje się 

również częstotliwość wymaganą dla nieruchomości niemieszkalnych. W 9% gmin 

wymaga się jedynie opróżniania pojemników w miarę potrzeb. 

9. W przypadku pojemników do zbiórki selektywnej opakowań, bądź surowców wtórnych, 

najczęściej wymagane jest opróżnianie w miarę potrzeb. 

 

 

4. PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ PORADNIKA 
 
Interpretacja przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami wskazuje  obowiązki 

właścicieli nieruchomości oraz gmin w zakresie związanym z tematyką poradnika. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późn. zm.) podaje 

definicje: 

- odpadów komunalnych (art.3 ust. 3 pkt 4), 

- wytwórcy odpadów (art.3 ust. 3 pkt 22),  

- posiadacza odpadów, (art.3 ust. 3 pkt 13), 
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oraz zobowiązuje posiadacza odpadów do postępowania z odpadami w sposób zgodny z 

planami gospodarki odpadami (art. 7 ust. 1) i stwierdza, że odpady powinny być zbierane w 

sposób selektywny (art.10 ust.1)  

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm) zobowiązuje: 

1. Właścicieli nieruchomości – do: 

1) wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym (art. 5 ust. 1 pkt 1); 

2) zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z 

wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymaniu czystości i porządku na 

terenie gminy oraz pozbywania się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami 

ustawy i przepisami odrębnymi (art. 5 ust. 1 pkt 3b); 

3) udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład 

będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, przez 

okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi (art. 6 ust. 1), przy czym 

rada gminy może określić, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków, 

inne sposoby udokumentowania tych obowiązków (art. 6 ust. 1a).  

2. Gminę - do: 

1) tworzenia warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i 

porządku na terenie gminy lub zapewnienia wykonania tych prac przez tworzenie 

odpowiednich jednostek organizacyjnych (art. 3 ust. 2 pkt 1); 

2) uchwalenia, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora 

sanitarnego, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który 

jest aktem prawa miejscowego (art. 4 ust. 1). Regulamin powinien być dostosowany 

do gminnego planu gospodarki odpadami (art. 4 ust. 3). Regulamin określa 

szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: 

– prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych (art. 

4 ust.2 pkt 1b), 

– rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, warunków rozmieszczania tych urządzeń 

i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym (art. 4 ust.2 pkt 2), przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów 
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komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach (art. 4 ust.2 pkt 2a), liczby osób korzystających z tych urządzeń (art. 4 

ust.2 pkt 2b), częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z 

terenu nieruchomości (art.. 4 ust. 2 pkt 3); 

3) określenia, w drodze uchwały rady gminy, górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych stosując niższe 

stawki, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (art. 6 ust. 2). 

Stawki opłat rada gminy może zróżnicować w zależności od gęstości zaludnienia na 

danym obszarze gminy oraz od odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych. 

 

5. SPOSOBY OKREŚLANIA ILOŚCI WYTWARZANYCH 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

5.1. Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych 

 

W celu określenia charakterystyki odpadów powstających w gospodarstwach domowych na 

terenie gminy należy przeprowadzić odpowiednie badania, w cyklu rocznym, co miesięcznie 

(12 cykli) Przyjmuje się również, że miarodajne wyniki przynoszą badania wykonywane raz 

na kwartał (4 cykle). Badania powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co pięć lat.  

Podstawowy zakres badań, niezbędny dla zaplanowania systemu zbiórki, obejmuje: 

– określenie masowego i objętościowego wskaźnika nagromadzenia odpadów, czyli ilości 

odpadów wytwarzanych w ciągu roku przez statystycznego mieszkańca gminy 

wyrażonej w kg i odpowiednio w m
3
,  

– określenie składu morfologicznego odpadów. 

Odpady dla potrzeb badań powinny pochodzić z każdego z obszarów zabudowy 

reprezentatywnej dla danej gminy. Najczęściej są to: 

– wysoka zabudowa blokowa z pełnym wyposażeniem budynków w urządzenia 

techniczno – sanitarne z podstawowymi obiektami użyteczności publicznej i obsługi 

ludności, 

– zabudowa zwarta centralnych dzielnic miast ze znacznym nasyceniem obiektami 

niezamieszkalnymi typu administracyjnego, handlowego oraz innymi stanowiącymi 

obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności, o zróżnicowanym standardzie w 

zakresie ogrzewania, 



 
15

– zabudowa rozproszona lub osiedlowa jednorodzinna lub wielorodzinna z ogródkami, o 

zróżnicowanym standardzie w zakresie ogrzewania, towarzyszącymi obiektami 

użyteczności publicznej i obsługi ludności, 

– zabudowa rozproszona zagrodowa, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. 

Przed przystąpieniem do badań, należy dla każdego rodzaju zabudowy występującego na 

terenie gminy wyznaczyć reprezentatywne trasy pomiarowe, a następnie zebrać podstawowe 

informacje dotyczące: 

– liczby mieszkańców poszczególnych nieruchomości zlokalizowanych na wyznaczonych 

trasach, 

– rodzaju stosowanych pojemników lub kontenerów, 

– istnienia selektywnej zbiórki odpadów, 

– udziału procentowego mieszkańców danego typu zabudowy w całkowitej liczbie 

mieszkańców gminy. 

Określenie wartości wskaźników nagromadzenia oraz oznaczenie składu morfologicznego 

odpadów stałych komunalnych prowadzi się zgodnie z następującymi normami: 

– BN-87/91/03-04 Unieszkodliwianie odpadów miejskich. Metody oznaczania 

wskaźników nagromadzenia. 

– PN-93/Z15006 Odpady komunalne stałe. Oznaczanie składu morfologicznego. 

– BN-87/9103-03 Unieszkodliwianie odpadów miejskich. Pobieranie, przechowywanie i 

przesyłanie oraz wstępne przygotowanie próbek odpadów do badań. 

Zakres badań składu morfologicznego odpadów uzależniony jest od systemu zbiórki i 

wykorzystania zebranych odpadów. W zakresie podstawowym podział odpadów powinien objąć: 

– papier,  

– tekstylia,  

– tworzywa sztuczne,  

– szkło,  

– metale,  

– odpady spożywcze pochodzenia roślinnego,  

– odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego,  

– odpady organiczne pozostałe,  

– odpady mineralne pozostałe,  

– odpady drobne o wielkości cząstek poniżej 20 mm,  

– odpady niebezpieczne.  
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Rozszerzony zakres badań obejmuje określenie dodatkowo zawartości w niektórych grupach 

odpadów następujących składników:  

– nieopakowaniowe z papieru i tektury, 

– opakowaniowe z papieru i tektury, 

– opakowaniowe wielomateriałowe, 

– nieopakowaniowe z tworzyw sztucznych, 

– opakowaniowe z tworzyw sztucznych – PET, 

– opakowaniowe z tworzyw sztucznych  „twardych” – PE, PP, PVC, 

– opakowaniowe z tworzyw sztucznych „miękkich” – folia, 

– nieopakowaniowe ze szkła, 

– opakowaniowe ze szkła bezbarwnego, 

– opakowaniowe ze szkła kolorowego, 

– nieopakowaniowe z metali, 

– opakowaniowe z aluminium, 

– opakowaniowe z blachy stalowej. 

W wyniku badań, po wykonaniu odpowiednich obliczeń, uzyskuje się dane określające 

wielkość strumieni odpadów spodziewanych dla danego sposobu zbiórki. Można określić 

ilość odpadów ( w kg lub w m
3
), którą wytwarza statystyczny mieszkaniec gminy lub danej 

zabudowy w określonym czasie (najczęściej tydzień), w podziale na rodzaje przyjęte w 

systemie zbiórki obowiązującym na danym terenie. Na tej podstawie, w powiązaniu z 

częstotliwością odbierania odpadów, można określić łączną pojemność pojemników, która 

powinna być w dyspozycji mieszkańców. Jednocześnie dane te mogą być wykorzystane do 

przygotowania przedsięwzięć związanych z kompleksowym systemem gospodarki odpadami 

komunalnymi.  

 

5.2. Odpady komunalne powstające poza gospodarstwami domowymi 

 

Zgodnie z definicją podaną w ustawie o odpadach odpady komunalne są to także odpady nie 

zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 

względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w 

gospodarstwach domowych. Z uwagi na różnorodność „innych wytwórców” (wszelkiego 

rodzaju przedsiębiorcy, placówki użyteczności publicznej itp.) przeprowadzenie badań 

odpadów, o których mowa w p.5.2, nie jest możliwe, ani celowe. Ilość odpadów 

komunalnych powstających poza gospodarstwami domowymi można jedynie obliczyć 
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odejmując od łącznej ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy ilość odpadów 

powstających w gospodarstwach domowych oznaczoną w wyniku badań. 

Należy jednak pamiętać, że w skład odpadów odebranych jako komunalne pochodzących z 

innych źródeł wchodzą również, często w przeważających ilościach, odpady powstające w 

wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Posiadaczem tych odpadów jest 

przedsiębiorca, który powinien zbierać je osobno, prowadzić odpowiednią ewidencję i 

przekazywać kartą przekazania odpadów podmiotowi uprawnionemu. Kosztami gospodarki 

odpadami powstałymi w wyniku działalności gospodarczej nie można obciążać mieszkańców 

gminy. Wobec powyższego, podstawy do określania stawek opłat pobieranych od 

mieszkańców nie może stanowić wielkość otrzymana w wyniku podzielenia całkowitej ilości 

odpadów, odebranych z terenu gminy jako komunalne, przez liczbę jej mieszkańców. 

Podstawę tę powinna stanowić jedynie ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez 

statystycznego mieszkańca gminy w gospodarstwie domowym. 

 

6. URZĄDZENIA DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W ŚWIETLE USTAWY O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI  

ORAZ NORM 

 

Dla nowych wyrobów wprowadzanych do obrotu obowiązujące są przepisy zawarte w 

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2087 z późn. zmian.).  

Ustawa wprowadziła pojęcia: 

- normy zharmonizowanej - normy krajowej wprowadzającej normy europejskie 

opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie 

mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery i tytuły zostały 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

- deklaracji zgodności - oświadczenia producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny z zasadniczymi wymaganiami. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy wprowadzane do obrotu wyroby powinny podlegać ocenie zgodności z: 

1) zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie 

art. 9 ust. 1 albo 

2) szczegółowymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie 

art. 10 ust. 1, 
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3) zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odrębnych ustawach. 

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel może wystawić deklarację zgodności lub 

umieścić oznakowanie CE, zgodnie z wymaganiami określonymi w dyrektywach nowego 

podejścia, jeżeli poddał wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie zgodności z zasadniczymi 

wymaganiami i potwierdził ich zgodność (art. 8 ust. 1): 

W zakresie sposobu spełnienia zasadniczych wymagań: 

1) domniemywa się, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodny z 

normami zharmonizowanymi (art. 13 ust. 1); 

2) w przypadku, gdy producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wykaże 

zgodności wyrobu z normami zharmonizowanymi, jest obowiązany wykazać zgodność 

wyrobu z zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dowodów (art. 13 ust. 2). 

Pojemniki powinny więc posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub 

spełniać wymagania Polskich Norm.  

Normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) obejmują wymagania dla 

pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych dotyczące: 

- wymiarów i konstrukcji, 

- pojemności, 

- całkowitej masy dopuszczalnej, 

- wymagań dotyczących bezpieczeństwa, 

- badań pozwalających sprawdzenie określonych wymagań, 

- oznakowania, 

oraz badań następujących parametrów: 

- rozmiarów i wymiarów, 

- odkształcenia grzebieniowego mechanizmu załadowczego, 

- odporności na udar mechaniczny, 

- stateczności, 

- siły potrzebnej do przetaczania, 

- wytrzymałości kółek na pokonywanie progu i toczenie, 

- odporności na korozję (dotyczy pojemników metalowych), odporności na starzenie i 

pękanie (dotyczy pojemników z tworzyw sztucznych). 

Wymagania stawiane pojemnikom zawarte są w następujących normach: 

- PN-EN 840-1:1997 Ruchome pojemniki na odpady – Pojemniki dwukołowe o 

pojemności od 80 l do 390 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych – 

Wymiary i konstrukcja. 
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- PN-EN 840-2:1997 Ruchome pojemniki na odpady – Pojemniki czterokołowe o 

pojemności od 500 l do 1200 l, z płaską pokrywą (pokrywami) do dźwigniowych i/lub 

grzebieniowych mechanizmów załadowczych – Wymiary i konstrukcja. 

- PN-EN 840-3:1999 Ruchome pojemniki na odpady – Pojemniki czterokołowe o 

pojemności od 770 l do 1300 l, z wypukłą pokrywą (pokrywami) do dźwigniowych 

i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych – Wymiary i konstrukcja. 

- PN-EN 840-4:1999 Ruchome pojemniki na odpady – Pojemniki czterokołowe o 

pojemności od 750 l do 1700 l, z płaską pokrywą (pokrywami) do dźwigniowych, 

dźwigniowych z systemem BG i/lub szeroko grzebieniowych mechanizmów 

załadowczych – Wymiary i konstrukcja. 

- PN-EN 840-5:1999 Ruchome pojemniki na odpady – Wymagania eksploatacyjne i 

metody badań. 

- PN-EN 840-6:1999 Ruchome pojemniki na odpady – Wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i zdrowia pracownika. 

- PN-EN 12574-1:2002 Pojemniki na odpady – Pojemniki o pojemności od 1700 l do 

5000 l, z płaską lub wypukłą pokrywą (pokrywami) do dźwigniowych, dźwigniowych 

podwójnych oraz wsuwanych mechanizmów załadowczych – Wymiary i konstrukcja. 

- PN-EN 12574-2:2002 Pojemniki na odpady – Metody badań. 

- PN-EN 12574-3:2002 Pojemniki na odpady – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 

zdrowia pracownika. 

- EN 13071 Gromadzenie i selekcjonowanie odpadów. Pojemniki do mechanicznego 

opróżniania o pojemności od 80 l do 5000 l do gromadzenia selekcjonowanych 

odpadów. 

- PN-M- 49010: 1996 Pojemnik na odpady o pojemności 1,1 m
3
. Główne wymiary. 

- PN- M- 49011:1996 Pojemnik na odpady o pojemności 0,11 m
3
. Główne wymiary. 

- PN- M- 49012:1999 Pojemniki na odpady o pojemności do 1,2 m
3
. Ogólne wymagania 

i metody badań.  

Tylko te pojemniki, które spełniają wymagania norm, dają gwarancję: 

- bezpieczeństwa dla obsługi (przy opróżnianiu pojemnika) i osób gromadzących odpady, 

- długotrwałego użytkowania, 

- dopasowania do urządzeń załadowczych pojazdów. 

Użytkowanie pojemników nie spełniających wymagań norm może stanowić przyczynę 

powstania zagrożenia dla obsługi przy ich opróżnianiu, wynikającego z pominięcia procedury 

sprawdzenia jakości i bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym. 
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Pojemnik powinien być sprawdzany przez jego właściciela nie rzadziej niż 2 razy w roku, a 

kontrola powinna obejmować stan techniczny oraz sanitarny. Nadzór nad tymi działaniami 

powinien sprawować wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach).  

Wielkość pojemników i co jest z tym związane – ich ilość, powinna być taka, aby nie były 

przeciążane. Zgodnie z normami: PN EN 840 – 1, PN EN 840 – 2 i PN EN 840 – 3; 

całkowita masa dopuszczalna pojemnika (masa pojemnika plus obciążenie nominalne) nie 

powinna przekraczać wartości określonych przez producenta. Ma to istotne znaczenie dla 

zabezpieczenia przed przeciążeniem urządzenia do opróżniania  pojemników montowanego 

w pojazdach stosowanych do odbierania odpadów. W przypadku, gdy masa pojemnika 

przekracza całkowitą masę dopuszczalną, obsługa pojazdu ze względów bezpieczeństwa jest 

zobowiązana pozostawić go bez opróżnienia.  

 

7. ZASADY OKREŚLANIA LICZBY I RODZAJU POJEMNIKÓW 

DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, W TYM 

PRZEZNACZONYCH DO SELEKTYWNEGO GROMADZENIA 

ODPADÓW ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI OPRÓŻNIANIA 

POJEMNIKÓW 

 

7.1. Zasady ogólne 

 

Podstawową zasadą, której należy przestrzegać przy określaniu liczby i rodzaju pojemników 

do zbierania odpadów komunalnych, jest konieczność wyposażenia nieruchomości w 

pojemniki o łącznej pojemności wystarczającej do zebrania całkowitej ilości odpadów 

komunalnych wytworzonej przez mieszkańców, bądź osoby przebywające czasowo na jej 

terenie, przy określonej częstotliwości odbierania odpadów.  

Liczbę niezbędnych pojemników można obliczyć przy pomocy wzoru: 

Wv××××M××××t 
n = 

V 
gdzie: n liczba pojemników o pojemności V, 

Wv objętościowy wskaźnik nagromadzenia odpadów w dm
3
/mieszkańca/dzień 

M  liczba mieszkańców 

t  liczba dni (częstotliwość odbioru) 

V  pojemność pojemnika w dm
3
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W przypadku zbiórki odpadów zmieszanych, zawierających ulegające biodegradacji odpady 

spożywcze, jak również w przypadku zbiórki selektywnej takich odpadów, częstotliwość 

odbioru ze względów sanitarnych nie powinna być rzadsza niż 7 dni w okresie letnim i 10 dni 

po za tym okresem. 

Liczbę niezbędnych pojemników można zróżnicować w zależności od rodzaju zabudowy, 

ponieważ wskaźnik Wv oznacza się osobno dla każdego rodzaju zabudowy. Można również 

przyjąć jedną wartość dla całej gminy jako średnią ważoną tych wskaźników.  

Objętościowy wskaźnik nagromadzenia odpadów należy oznaczyć podczas badań, o których 

mowa w p.5.1. Jeżeli takie badania nie zostały przeprowadzone, to wielkość tę można 

oszacować na podstawie ilości odpadów odebranych z terenu gminy w roku poprzednim. 

Rozwiązanie to posiada istotne wady i naliczanie mieszkańcom na tej podstawie opłat za 

odbieranie odpadów komunalnych może budzić liczne kontrowersje ponieważ: 

– w skład odebranych odpadów mogą wejść odpady powstające w wyniku prowadzonej 

działalności gospodarczej (p. 5.2.),  

– przedsiębiorcy odbierający odpady z więcej niż jednej gminy nie prowadzą na ogół odrębnych 

statystyk dla każdej z obsługiwanych gmin, ilość tę można wówczas jedynie oszacować. 

 

7.2. Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych 

 

W przypadku zbiórki odpadów zmieszanych liczbę pojemników można obliczyć 

bezpośrednio stosując podany wzór. Gdy na terenie nieruchomości prowadzi się segregację 

odpadów, należy przeprowadzić dodatkowe obliczenia uzależnione od wprowadzonego w 

gminie systemu zbiórki. W takich przypadkach objętościowy wskaźnik nagromadzenia 

odpadów (Wv) przybierze wartość zależną od rodzaju zbieranych odpadów.  

W wyniku badań morfologii otrzymuje się zawartość poszczególnych rodzajów odpadów w 

całym strumieniu odpadów komunalnych wyrażoną w procentach masy. Mnożąc zawartość 

odpadu przez wielkość masowego wskaźnika nagromadzenia można obliczyć masę odpadów 

danego rodzaju wytworzonych przez jednego mieszkańca dziennie:  

mi = zi ×××× Wm 

gdzie: 

mi  masa w kg i-tego składnika odpadów wytworzonego dziennie przez jednego 

mieszkańca, 

zi zawartość i-tego składnika w strumieniu odpadów komunalnych, 

Wm masowy wskaźnik nagromadzenia odpadów w kg/mieszkańca/dzień. 
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Następnie należy obliczyć objętość odpowiadającą tej masie: 

mi vi =  
di 

gdzie: vi  - objętość w dm
3
 i-tego składnika odpadów wytworzonego dziennie przez jednego 

mieszkańca, 

di gęstość nasypowa w kg/dm
3
. 

Wstawiając do wzoru podanego w p. 7.1. vi zamiast Wv można obliczyć wymaganą liczbę 

pojemników do selektywnej zbiórki odpadów danego rodzaju. Do obliczeń można przyjąć, na 

podstawie badań OBREM, następujące średnie wartości gęstości nasypowej: 

– papier luzem           ok. 0,11 kg/dm
3
 

– tektura luzem          ok. 0,09 kg/dm
3
 

– opakowania szklane        ok. 0,34 kg/dm
3
 

– drobne szkło          ok. 0,70 kg/dm
3
 

– tworzywa sztuczne: 

– butelki luzem          ok. 0,02 kg/dm
3
 

– pozostałe zmieszane luźno     ok. 0,05 kg/dm
3
 

– metale (puszki stalowe)      ok. 0,12 kg/dm
3
 

– metale (puszki aluminiowe)    ok. 0,04 kg/dm
3
 

– tekstylia           ok. 0,10 kg /dm
3
 

– spożywcze pochodzenia roślinnego ok.ok. 0,39 kg/dm
3
 

– spożywcze pochodzenia zwierzęcego  ok. 0,27 kg/dm
3
 

– pozostałe organiczne       ok. 0,12 kg/dm
3
 

– pozostałe mineralne        ok. 0,36 kg/dm
3
 

W przypadku zbiórki w systemie „suche-mokre
8
” można przyjąć, że łączna pojemność 

pojemników na odpady „suche” powinna być dwukrotnie większa niż na odpady „mokre”. 

Stosowane pojemniki powinny spełniać wymagania techniczne, o których mowa w rozdz. 6 

Pojemniki do zbiórki opakowań powinny ponadto posiadać kolorystykę określoną w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 219 

poz. 1858).: 

− opakowania z papieru – kolor niebieski, 

− opakowania ze szkła bezbarwnego – kolor biały, 

− opakowania ze szkła kolorowego – kolor zielony, 

− opakowania z metali, tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe –kolor żółty. 

                                                 
8
  roślinne kuchenne i ogrodowe,  



 
23

Ponadto pojemniki do zbiórki selektywnej powinny być zaopatrzone w logo przedsiębiorcy 

odbierającego odpady, informację o rodzaju i postaci odpadów, które należy oraz nie należy 

umieszczać w danym pojemniku.  

Podobne zasady powinny obowiązywać w przypadku zbiórki prowadzonej w workach, 

zalecanej dla zabudowy jednorodzinnej.  

 

7.3. Odpady komunalne powstające poza gospodarstwami domowymi 

 

W jednostkach prowadzących działalność gospodarczą i w placówkach użyteczności 

publicznej, oprócz odpadów wynikających z przebywania tam okresowo (w czasie pracy) 

osób, powstają również odpady wynikające z prowadzonej działalności. Sposób postępowania 

z tymi odpadami regulują przepisy ustawy o odpadach.  

Dla odpadów wytworzonych przez pracowników należy stosować podobne zasady określania 

potrzeb jak w odniesieniu do odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach 

domowych. Podstawę powinna stanowić ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez 

statystycznego mieszkańca gminy. 

Ponieważ pracownik w miejscu zatrudnienia wytwarza odpady wynikające  

z jego potrzeb (głównie konsumpcyjnych), można przyjąć, że w ciągu ośmiogodzinnego dnia 

pracy wytwarza ok. 10% ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez niego w 

gospodarstwie domowym. Obliczając liczbę niezbędnych pojemników należy więc stosując 

wzór podany w p.7.1 zamiast Wv  wstawić 0,1 Wv , a jako M – liczbę pracowników 

W przypadku placówek, w których porównywalny okres czasu oprócz pracowników 

przebywają również inne osoby (np. szkoły, przedszkola itp.) jako M należy przyjąć sumę 

liczby pracowników i tych osób. 

Dla placówek całodziennego pobytu (szpitale, hotele itp.) należy przyjąć, że osoby tam 

przebywające wytwarzają taką samą ilość odpadów komunalnych jaką wytworzyły by 

przebywając w domu. W związku z tym podany wzór można zastosować bezpośrednio w 

odniesieniu do liczby tych osób , potrzeby wynikające z przebywania personelu obliczyć 

można stosując wskaźnik korygujący 0,1. Łączna liczba pojemników będzie sumą tych 

wielkości. 

Należy pamiętać, że każda placówka powinna być wyposażona w pojemnik na odpady 

komunalne niezależnie od wyników obliczeń. 

 


