
UCHWAŁA NR 48/X/2020 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA 

ODPADÓW SELEKT" 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego 
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 ze zm), oraz art. 4 ust. 1 i 2 pkt 1a, pkt 2-5, w związku z art.3 ust. 2a  ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz § 6 i § 
12 pkt 9 Statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”, 
Zgromadzenie Związku „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” po zasięgnięciu opinii 
Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego 
„Centrum Zagospodarowania Odpadów  - SELEKT”. 

§ 2. Tekst regulaminu, o którym mowa powyżej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 62/XIV/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum 
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia  regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów 
– SELEKT” 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 48/X/2020 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego 
„Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 
 
 
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 

„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT” W CZEMPINIU  
(W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI) 

 
 

ROZDZIAŁ I. 
Przepisy ogólne 

 
 

§ 1. 
 

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Centrum 
Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe 
wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku, w odniesieniu do postępowania z odpadami 
komunalnymi na terenie gmin – uczestników Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania 
Odpadów - SELEKT” w Czempiniu, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 1a, b, pkt 2-5 
oraz ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, służące osiąganiu celów gospodarowania odpadami komunalnymi, 
ustanowionych w obowiązujących przepisach i planach gospodarki odpadami. 

2. Pozostałe wymagania związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gmin - uczestników 
Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w Czempiniu ustalają 
odrębne regulaminy utrzymania czystości i porządku uchwalone przez poszczególne Rady Gmin. 

 

§ 2 . 
 

Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach: 
1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 

1439); 
2)  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz.797 ze zm.); 
3) z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. 

poz.1895 ze zm.). 
 

§ 3. 
 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) nieruchomości - rozumie się przez to nieruchomość w rozumieniu art. 46 § 1 ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), 
2) odpady  komunalne - rozumie się przez to odpady komunalne  w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), czyli odpady powstające 
w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi 
(zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania 
odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości, 
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3) bioodpadach - rozumie się przez to bioodpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), czyli ulegające biodegradacji 
odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, 
zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady  
z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, 

4) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r.  poz. 
797 ze zm.), czyli odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale 
mikroorganizmów, 

5) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia  
4 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797 ze zm.) , tj. odpady komunalne stanowiące 
części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także 
z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów,  

6) opakowaniu wielomateriałowym - rozumie się przez to opakowanie wielomateriałowe w rozumieniu 
art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi ( Dz. U. z 2020 poz. 1114), czyli opakowanie wykonane co najmniej z dwóch 
różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod 
mechanicznych, 

7) przedsiębiorcach uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to: 
a) przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin - uczestników Związku 
Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”, działającego na postawie 
zawartej umowy, o której mowa w art.6f ust1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 

b) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na ternie gmin 
- uczestników Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”, 
działających na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

8) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), 

9) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), tj. także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością.,  

10) zabudowie jednorodzinnej - rozumie się przez to zabudowę jednorodzinną w rozumieniu § 3 pkt.2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), czyli jeden 
budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi 
i gospodarczymi, 

11) zabudowa wielorodzinna (wielolokalowej) – należy przez to rozumieć zabudowę, w której zostały 
wydzielone więcej niż dwa lokale, zgodnie z definicją budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
przewidzianą w art. 3 pkt. 2a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333 ze zm.) 

12) nieruchomości niezamieszkałej – rozumie się przez to takie nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. zakłady pracy, działalność gospodarcza 
prowadzona na posesji, obiekty handlowe i usługowe, domki letniskowe, ogrody działkowe, szkoły, 
urzędy, obiekty użyteczności publicznej, 

13) nieruchomość zamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4DDF1C59-7237-4F51-A3C0-02089B8FF290. podpisany Strona 2



 

 

 

14) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to punkt zbierania 
odpadów komunalnych selektywnych takich jak: tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady, metale, 
opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady   wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane 
i rozbiórkowe oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 

15) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoją 
wielkość nie mieszczą się w typowych pojemnikach na odpady np: meble,  

16) budynek użyteczności publicznej–rozumie się przez to budynek użyteczności publicznej  
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 ( Dz. U. z 2019 r. poz. 
1065), czyli budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, 
kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, 
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania 
podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub 
socjalny, 

17) nieruchomość publiczna – rozumie się przez to nieruchomości (w tym budynki) przeznaczone na 
potrzeby administracji publicznej, w tym: kultury, oświaty, nauki, wychowania, opieki społecznej lub 
socjalnej i sportu, strażnice, sale wiejskie.  

 
 

ROZDZIAŁ II 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 
§ 4. 

 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Związku Międzygminnego „Centrum 
Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” zapewniają utrzymanie nieruchomości w czystości 
i porządku, wykonując obowiązki poprzez: 
1) wyposażenie nieruchomości w zamknięte pojemniki do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych, o których mowa w rozdziale III niniejszego regulaminu, 
posiadające konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym  
mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, zgodnych 
z obowiązującą polską normą, 

2) wyposażenie nieruchomości w zamknięte pojemniki w kolorze brązowym z napisem „BIO” do 
zbierania bioodpadów, posiadające konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, 
widłowym lub hakowym  mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru 
odpadów, zgodnych z obowiązującą polską normą, 

3) wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielolokalowej w zamknięte pojemniki do zbierania 
odpadów komunalnych segregowanych, posiadające konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie 
grzebieniowym, widłowym lub hakowym  mechanizmem załadowczym pojazdów 
przeznaczonych do odbioru odpadów, zgodnych z obowiązującą polską normą lub worków 
w kolorystyce określonej w § 8 ust 3 pkt. 1 – 3, 

4) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących 
utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla osób 
z nich korzystających,  
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5) zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych w sposób 
określony w rozdziale II i III, 

6) utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz 
utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 
poprzez: 

a) umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach wyłącznie odpadów do nich 
przeznaczonych; 

b) poddawanie pojemników systematycznemu myciu i dezynfekcji;  

c) gromadzenie odpadów w pojemnikach w ilościach niepowodujących ich przeciążania 
i przepełnienia; 

d) poddawanie pojemników okresowym przeglądom technicznym i wykonywanie ich napraw 
w miarę potrzeb; 

e) systematyczne sprzątanie miejsc gromadzenia odpadów. 

7) oznaczenie pojemników nazwą lub logo firmy lub instytucji przez właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych z wyłączeniem domków letniskowych lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

§ 5. 
 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 
rodzajów odpadów komunalnych: 
1) papier, w tym tektura odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,  

2) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym 
odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe,  

3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

4) bioodpady w tym odpady zielone i kuchenne, 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

7) zużyte opony, 

8) zużyte baterie i akumulatory,  

9) chemikalia, w tym opakowania zawierające pozostałości  substancji niebezpiecznych,  

10) przeterminowane leki, igły i strzykawki, 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

12) lampy fluorescencyjne, żarówki, świetlówki, 

13) styropian opakowaniowy. 

2. Odpady wymienione w ust. 1 są zbierane i odbierane w sposób gwarantujący ich niezmieszanie 
z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. 

3. Odpady wymienione w ust. 1 pkt. 1 – 8 są zbierane i odbierane  bezpośrednio z nieruchomości 
zamieszkałych zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 

4. Odpady wymienione w ust. 1 pkt. 1 – 4 są zbierane i odbierane  bezpośrednio z nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 
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5. Odpady wymienione w ust. 1 pkt. 1 – 13 są zbierane i odbierane od właścicieli pozostałych 
nieruchomości niezamieszkałych na podstawie umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru 
odpadów komunalnych.  

6. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-13 można przekazywać bezpośrednio do miejsc ich 
zbierania, zgodnie z zasadami określonymi w § 6 niniejszego regulaminu. 

7. Warunkiem uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny jest ich zbieranie zgodne z § 8 
ust. 3 oraz brak odpadów wymienionych w ust. 1 w pojemniku na niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne. Ponadto należy zapewnić zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem 
jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania. 

 

§ 6. 
 

Zasady przekazywania odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości 
na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 

1. Odpady z papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz szkła należy zbierać w workach lub 
pojemnikach ustawionych na terenie nieruchomości. Odpady te przekazywane mogą być 
bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Bioodpady należy zbierać w  pojemnikach do tego przeznaczonych ustawionych na terenie 
nieruchomości. Odpady przekazywane mogą być bezpośrednio do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem § 7  (luzem, bez opakowań).  

3. Odpady w postaci przeterminowanych leków należy umieszczać w pojemnikach oznaczonych 
do odbioru przeterminowanych leków zlokalizowanych w aptekach, przychodniach, ośrodkach 
zdrowia. Odpady te przekazywane mogą być bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.  

4. Chemikalia powstałe w gospodarstwach domowych, przekazywane będą bezpośrednio do 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

5. Zużyte opony powstałe w gospodarstwach domowych mogą być przekazywane bezpośrednio do 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Z nieruchomości zamieszkałych mogą 
być zbierane podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych zgodnie  z harmonogramem. 

6. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów powstające w gospodarstwach domowych 
należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach 
i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.) do podmiotu zbierającego te odpady. 
Odpady te przekazywane mogą być do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
Z nieruchomości zamieszkałych zużyte baterie mogą być zbierane podczas zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych zgodnie  z harmonogramem. 

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy 
przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.) do punktów zbierania tego 
rodzaju odpadów lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  
Z nieruchomości zamieszkałych mogą być zbierane podczas zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem. 

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstałe w gospodarstwach domowych mogą być 
przekazywane bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  
Z nieruchomości zamieszkałych mogą być zbierane podczas zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem. Odpady te winny być wystawione przed posesję 
w miejsce zapewniające łatwy dostęp przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów 
komunalnych  przed wyznaczonym terminem ich odbioru.  

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych mogą być 
przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości 100 kg 
jednorazowo od mieszkańca. Ponadto odpady te zbiera się na terenie nieruchomości  
w pojemnikach udostępnionych przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów 
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komunalnych. Pojemniki winny być ustawione w miejscu nieutrudniającym możliwości 
korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu  specjalistycznego i odbiór 
pojemnika.  

10. Igły i strzykawki powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek muszą być bezpośrednio przekazywane do punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.      

11. Przy przekazywaniu odpadów, o których mowa w § 5 ust. 1  do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zobowiązani są postępować zgodnie 
z regulaminem Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na 
terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. 

 
 

§ 7. 
 

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą 
kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych  
na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby. 

2. Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady są zwolnieni w całości z obowiązku 
posiadania pojemnika na te odpady. 

3. Właścicielom nieruchomości kompostującym bioodpady nie zapewnia się odbierania tych 
odpadów z miejsc ich wytwarzania oraz przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. 

 

 

Rozdział III 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, a także warunki rozmieszczania tych pojemników  
i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

 
 

§ 8. 
 

1. Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w zamknięte pojemniki do 
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości 
mechanicznej, w ilości zapewniającej ich nie przepełnienie i nie przeciążenie, przy uwzględnieniu 
częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale IV i o pojemności wynoszącej minimum: 

1) 0,03 m3 (30 litrów) na 1 mieszkańca [2 tygodnie] w zabudowie mieszkaniowej; 

2) 0,003 m3 (3 litry) na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika/ [2 tygodnie] w szkołach wszelkiego 
typu, przedszkolach, żłobkach;  

3) 0,015 m3 (15 litrów) na 1 łóżko/ [2 tygodnie] w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, 
pensjonatach, internatach, domach akademickich, bursach, noclegowniach, schroniskach dla osób 
bezdomnych, domach pomocy społecznej;  

4) 0,010 m3 (10 litrów) na 1 pracownika/ [2 tygodnie] w zakładach rzemieślniczych, usługowych, 
produkcyjnych, obiektach handlowych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, 
urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych 
związanych z wykonywaniem wolnych zawodów;  

5)  0,015 m3 (15 litrów) na 1 miejsce konsumpcyjne/ [2 tygodnie] w lokalach gastronomicznych;  
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6) 0,010 m3 (10 litrów) na 1 pracownika/ [2 tygodnie] w stacjonarnych punktach handlowych 
zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie;  

7) 0,005 m3 (5 litrów) na 1 działkę/ [2 tygodnie] w ogrodach działkowych w okresie od 1 marca do 
31 października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników winna być 
dostosowana do ilości powstających odpadów. 

 
2.  Do zbierania odpadów komunalnych służą:  
 

1) pojemniki o pojemności: 0,11m³ (110 litrów), 0,12 m3 (120 litrów), 0,24 m3 (240 litrów); 

2) kontenery o pojemności: 1,1 m3,  7 m3; 

3) pojemniki o większej (innej) pojemności;  

4) worki z tworzyw sztucznych o pojemności: 0,08 m3- 0,12 m³  (80 – 120 litrów). 

3. Do zbierania odpadów komunalnych segregowanych służą pojemniki lub worki oznaczone 
rodzajem gromadzonego wewnątrz odpadu o następującej kolorystyce: 
 
1) kolor niebieski – pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania papieru, w tym tektury,  

odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, z napisem „Papier”, 

2) kolor żółty – pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, w tym 
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, odpadów z metali, w tym odpadów 
opakowaniowych z metali oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, z napisem 
„Metale i tworzywa sztuczne”, 

3) kolor zielony – pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania szkła bezbarwnego 
i kolorowego, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła , z napisem „Szkło”,  

4) do zbierania bioodpadów wymaga się stosowanie pojemników, w kolorze brązowym, z napisem 
„Bio”. 

 
5) do zbierania odpadów komunalnych mogą być stosowane pojemniki w całości lub części 

umieszczone poniżej poziomu gruntu, z wyprowadzoną na powierzchnię terenu komorą 
wrzutową, dostosowane do odbioru mechanicznego za pomocą hydraulicznego dźwigu 
samochodowego (HDS). Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do poinformowania Związku 
o terminie wyposażenia nieruchomości w tego typu pojemnik. 

 

§ 9. 
 

1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić  
w miejscu wyodrębnionym.  

2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości, dopuszcza 
się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za 
zgodą jej właściciela.  

3. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów 
komunalnych wystawić pojemniki ( w tym worki) przed nieruchomość, do drogi umożliwiającej 
dojazd specjalistycznego pojazdu do odbioru odpadów nie później niż do godziny 6.00 dnia, 
w którym jest wyznaczony termin ich odbioru, jednak nie wcześnie niż 24h przed tym terminem. 

     Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemnika, w indywidualnych 
przypadkach porozumienia się właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą uprawnionym do 
odbierania odpadów komunalnych.  
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 4. Właściciel nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów 
komunalnych ( w dni robocze w godz. 6.00 – 20.00, w soboty 6.00 – 13.00) zapewnić dostęp do 
pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych. 

5. Altanki śmieciowe w zabudowie jednorodzinnej to wydzielone miejsce do zbierania odpadów, 
zlokalizowane przy granicy administracyjnej działki, ze swobodnym dostępem od strony ulicy lub 
chodnika (np. altanka w osi ogrodzenia, bez konieczności wstępu na teren nieruchomości). 

6. Altanka śmieciowa w zabudowie wielorodzinnej to wydzielone miejsce zbierania odpadów, ze 
swobodnym dostępem  dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych. 

 
Rozdział IV 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. 
 

§ 10. 
 

Pozbywanie się odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan 
sanitarno-porządkowy nieruchomości. 
 

§ 11. 
 

Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości. 
 

   1.  W przypadku nieruchomości zamieszkałych: 

1) odpady komunalne segregowane: 

a) papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, 
odpady metali - nie rzadziej niż raz  na cztery tygodnie, według harmonogramu określonego 
przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych, 

b) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - nie 
rzadziej niż dwa razy do roku, według harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę 
uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych, 

c) bioodpady - nie rzadziej niż raz na tydzień z zabudowy wielolokalowej i nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, według harmonogramu określonego przez 
przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych (luzem, bez opakowań). 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków 
wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, według 
harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów 
komunalnych.  

2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych: 

1) odpady komunalne segregowane: 

a) papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, 
odpady metali - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, według harmonogramu 
określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych, 

b) bioodpady - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie (luzem, bez opakowań). 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:  

a) z budynków użyteczności publicznej – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, 

b) z gastronomii – nie rzadziej niż raz na tydzień, 

c) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. 
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3) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych stanowiących nieruchomości  publiczne 
częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych  
- nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, 

4) częstotliwość odbioru odpadów zielonych z nieruchomości publicznych będących   
własnością gmin członkowskich oraz publicznych parków, skwerów, terenów zielonych - 
nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

 
Rozdział V 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
 

§ 12. 
Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podjąć 
działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów,  
w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 13. 
Kontrola przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu prowadzona jest przez właściwe organy na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków ustanowionych niniejszym Regulaminem określają 
przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 48/X/2020
Zgromadzenia Związku Międzygminnego

„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
z dnia 17 grudnia 2020 roku

Wprowadzenie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku
Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” zostało podyktowane
koniecznością wprowadzenia zmian będących konsekwencją nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
Powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Państwowych Powiatowych Inspektorów
Sanitarnych.
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