POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE
METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

SZKŁO

PAPIER

BIO

ZMIESZANE

„METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” wrzucamy: butelki i pojemniki plastikowe,
puszki, folię, opakowania wielomateriałowe;
„SZKŁO” wrzucamy: butelki i słoiki (bez nakrętek);
„PAPIER” wrzucamy: gazety, zeszyty, katalogi i tekturę;
„BIO” wrzucamy: trawę, liście, rozdrobnione gałęzie – (odbiór od kwietnia do listopada);
„ZMIESZANE” wrzucamy: środki higieniczne, resztki pożywienia, ceramikę, potłuczone
szkło okienne, zabrudzony papier, odpady których nie możemy wrzucić do innych
pojemników z wyjątkiem odpadów budowlanych, wielkogabarytowych, eternitu, materiałów
pirotechnicznych i niebezpiecznych (urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie, leki,
materiały wykończeniowe i budowlane).
Na każdym pojemniku musi być naklejony napis o treści zależnej od rodzaju odpadu:
„METALE i TWORZYWA SZTUCZNE”, „SZKŁO”, „PAPIER”, „BIO” lub „ZMIESZANE”.
Kolorystyka pojemników musi być dostosowana do 30.06.2022 r.
Zgodnie z art. 5. ust. 1. pkt 1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1289 ze zm.) wyposażenie nieruchomości w pojemniki
do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości oraz
utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.
Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać wymagania polskiej normy
PN-EN 840-1:2013-05 ruchome pojemniki na odpady - Część 1: Pojemniki dwukołowe
o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych, wymiary i konstrukcja lub
posiadać deklarację zgodności, wystawioną przez producenta. Spełniające normy pojemniki są
przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem
chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej
gęstości, co zapewnia ich odpowiednią jakość i wytrzymałość. Zgodnie z powyższą normą,
maksymalne obciążenie pojemników 120 l to ok. 50kg a 240 l to 100kg. Informacja o nośności
pojemnika umieszczona jest zawsze na produkcie w widocznym miejscu.
W tym miejscu pojemnik powinien
być oznakowany polską normą oraz
maksymalnym obciążeniem.

Zamiast pojemników można wykorzystywać worki w kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim,
brązowym lub czarnym zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz. U. 2017, poz. 19). Worki mogą być o maksymalnej pojemności 120 l i nie mogą przekraczać
napełnione wagi 30 kg.
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