OGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „GOSPODARKA ODPADAMI
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” został powołany
w 2010 roku przez Miasto Poznań i dziewięć podpoznańskich gmin: Buk, Czerwonak, Kleszczewo,
Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Swarzędz oraz Gminę Suchy Las (członek
ZM GOAP do dnia 31 grudnia 2013 r.) w celu wdrożenia spójnej, regionalnej polityki gospodarowania
odpadami komunalnymi. Jego statut został zarejestrowany 30 września 2010 r. Pierwotnie teren Związku by
l podzielony na 23 sektory, po wystąpieniu Gminy Suchy Las pozostało ich 22.
Od stycznia 2018 roku Związek podzielono na 15 sektorów odbioru odpadów komunalnych,
z których 7 znajduje się na terenie Miasta Poznania, a pozostała część stanowi obszar gmin członków
ZM „GOAP”.
Na mocy Statutu Związek został powołany do zorganizowania i zarządzania systemem gospodarki
odpadami komunalnymi dla wszystkich gmin i Miasta Poznania, w tym m.in. do zorganizowania i kontroli
odbioru i zagospodarowana odpadów komunalnych, budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
Dnia 20 grudnia 2017 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej” przyjęło dwie aktualizację aktów prawa miejscowego, tzn:
 Uchwałę Nr XXXV/208/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości

i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin
wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej” czyli dokument, który określa ogólne zasady gospodarki odpadami na terenie
Związku;
 Uchwałę Nr XXXV/209/2017 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, czyli dokument, który określa co Związek
zapewnia w ramach wnoszonej opłaty oraz jakie są obowiązki zarówno ZM GOAP jak i właścicieli
nieruchomości.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej” odbywać się będzie zgodnie z zapisami ww. aktów prawa miejscowego, oznacza
to między innymi, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Związek Międzygminny
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zapewnia:
 wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki lub worki do gromadzenia
odpadów, z wyjątkiem pojemników do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji,
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, pojemników podziemnych i prasokontenerów;
 odbiór odpadów problemowych: z nieruchomości jednorodzinnych oraz ROD dwa razy w roku
natomiast z nieruchomości wielorodzinnych raz w miesiącu;
 utrzymanie pojemników, w które wyposaży właścicieli nieruchomości we właściwym stanie
technicznym, porządkowym i sanitarnym (mycie pojemników raz w roku);
 wyposażenie wszystkich pojemników w transpondery, tzw. chipy zgodne z technologią RFID oraz
naklejki.
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Dodatkowo właściciele nieruchomości mogą oddawać odpady do Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK), Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(MPSZOK).
UWAGA
Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we
wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku
w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00, zgodnie z harmonogramem dla danego
sektora.

Jakie rodzaje odpadów odbierane są od właścicieli nieruchomości w ramach
wnoszonej do Związku opłaty:
 zmieszane odpady komunalne;
 odpady zbierane selektywnie, w tym:
 metale i tworzywa sztuczne
 papier
 szkło
 ulegające biodegradacji, w tym:
 BIO
 Zielone
 Problemowe;
 Choinki;

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
Zmieszane odpady komunalne stanowią odpady komunalne, których nie można zaklasyfikować do żadnej
z frakcji zbieranej selektywnie, a które nie stanowią odpadów niebezpiecznych.
 GROMADZENIE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani
są gromadzić odpady komunalne zmieszane w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
zobowiązani są gromadzić odpady komunalne zmieszane w pojemnikach o pojemości uwzględniającej
normę podglądową wynoszącą 60 l na mieszkańca (przy częstotliwości odbioru raz na 2 tygodnie), jednak
nie mniejszej niż jeden pojemnik o pojemności od 120 l na każdą nieruchomość, z zastrzeżeniem, że ilość
pojemników przeznaczona do gromadzenia odpadów komunalnych winna uwzględniać:
 liczbę osób korzystających z pojemników, stanowiących wyposażenie nieruchomości,
 częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości,
 średnią ilość odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych w gospodarstwach domowych
przypadającą na jednego mieszkańca.
Mając powyższe na uwadze właściciel nieruchomości może wyposażyć swoją nieruchomość
w pojemniki o pojemności od 120 l do 5 000 l, w zależności od potrzeb.
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Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
zobowiązani są gromadzić odpady komunalne zmieszane w pojemnikach o pojemności i ilości dostosowanej
do masy wytwarzanych odpadów, tak aby nie doprowadzić do przepełnienia pojemnika.


Należy wrzucać
wszystkie odpady niebędące odpadami
niebezpiecznymi i niepodlegające selektywnej
zbiórce











Nie należy wrzucać
odpadów BIO i odpadów zielonych
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego;
baterii i akumulatorów;
świetlówek i żarówek energooszczędnych;
zużytego oleju silnikowego i filtrów
olejowych;
farb i rozpuszczalników;
opakowań po farbach i rozpuszczalnikach;
leków i opakowań po lekach;
gruzu.

 CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Zgodnie z § 6 ust. 1 Uchwały szczegółowej, odbiór zmieszanych odpadów komunalnych zmieszanych
odbywa się:
1) w zabudowie jednorodzinnej – w systemie pojemnikowym, nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie;
2) zabudowie śródmiejskiej – w systemie pojemnikowym, w zależności od potrzeb, jednak nie
rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
3) w zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich – w systemie pojemnikowym, w zależności
od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
4) zabudowie wielorodzinnej na terenach wiejskich – w systemie pojemnikowym, w zależności
od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
Według § 11 ust. 1, 2 Uchwały szczegółowej, odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa
się w zależności od potrzeb, w systemie pojemnikowym, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie, zgodnie ze złożoną deklaracją przez właściciela nieruchomości.
Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest
zobowiązany zadeklarować w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
liczbę pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych powstałych w ciągu miesiąca na
nieruchomości. Deklarowana liczba pojemników do gromadzenia ww. odpadów powstałych w ciągu
miesiąca na nieruchomości odpowiada iloczynowi zapotrzebowania na pojemniki do gromadzenia odpadów
komunalnych zmieszanych oraz częstotliwości odbioru tych odpadów w miesiącu.
Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 6 Uchwały szczegółowej, właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne może wskazać w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub we wniosku następujące częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych w miesiącu:
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych
1 odbiór co 14 dni
1 odbiór w tygodniu
2 odbiory w tygodniu
3 odbiory w tygodniu
4 odbiory w tygodniu
5 odbiorów w tygodniu
6 odbiorów w tygodniu

Współczynnik
2,17
4,33
8,67
13,00
17,33
21,67
26,00

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, tj.:
1) targowisk powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na tydzień;
2) nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa w branży
spożywczej powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na tydzień.

Rodzinne ogrody działkowe i działki rekreacyjne:

Odbiór odbywa się w zależności od potrzeb, w systemie pojemnikowym, jednak nie rzadziej niż jeden raz
na dwa tygodnie, zgodnie ze złożoną deklaracją przez właściciela nieruchomości.
 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH
Związek Międzygminny zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego
na lata 2016-2022 wchodzi w skład Regionu II Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Zgodnie z WPGO
dla Regionu II odpady komunalne zmieszane przetwarzane są w Instalacji Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu.
ITPOK zarządzany jest przez SUEZ Zielona Energia Sp. z o. o. natomiast za zagospodarowanie w niej
odpadów odpowiada Miasto Poznań.
Wykonawcy odbierający zmieszane odpady komunalne z terenów objętych działalnością Związku
zagospodarowują je w ITPOK na mocy umowy zawartej przez ZM GOAP z Miastem Poznań.

ODPADY GROMADZONE SELEKTYWNIE
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach lub workach, wyłącznie
do tego celu przeznaczonych, w zależności od typu nieruchomości.
 Pojemniki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier, metal,
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) ze względu na rodzaj zbieranych w nich
odpadów powinny uwzględniać obowiązujące normy oraz być w odpowiednim kolorze i posiadać
naklejkę z opisem frakcji odpadów:
1) niebieski – „Papier”,
2) żółty – „Metale i tworzywa sztuczne”,
3) zielony – „Szkło”.
 Worki do gromadzenia ww. odpadów ze względu na rodzaj zbieranych w nich odpadów,
powinny umożliwić ich identyfikację oraz posiadać czytelny opis rodzaju zbieranych w nich
odpadów komunalnych. Worki te powinny uwzględniać następujące normy:
1) niebieski – „Papier” – pojemność 120 l,
2) żółty – „Metale i tworzywa sztuczne” – pojemność 120 l,
3) zielony – „Szkło” – pojemność 80 – 120 l.
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Uwaga:
Od stycznia 2018 r. zrezygnowano z umieszczania na workach kodów kreskowych
 Jak gromadzić odpady w zależności od rodzaju zabudowy?
Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu, ww. odpady należy gromadzić:
1) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie
jednorodzinnej
–
w workach foliowych;
2) terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej –
w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscu gromadzenia
odpadów, o pojemności od 120 l do 3 500 l. Dopuszcza się również gromadzenie odpadów
zbieranych w sposób selektywny w pojemnikach podziemnych o pojemności od 1 300 l
do 5 000 l;
3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne w zabudowie jednorodzinnej – w workach foliowych lub w pojemnikach wyłącznie
do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscu gromadzenia odpadów, o pojemności
od 120 l do 3 500 l. Dopuszcza się również gromadzenie odpadów zbieranych w sposób
selektywny w pojemnikach podziemnych o pojemności od 1 300 l do 5 000 l;
4) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne – w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscu
gromadzenia odpadów, o pojemności od 120 l do 3 500 l. Dopuszcza się również gromadzenie
odpadów zbieranych w sposób selektywny w pojemnikach podziemnych o pojemności
od 1 300 l do 5 000 l;
5) na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – w pojemnikach wyłącznie do tego celu
przeznaczonych, opróżnianych w miejscu gromadzenia odpadów, o pojemności od 120 l
do 3 500 l. Dopuszcza się również gromadzenie odpadów zbieranych w sposób selektywny
w pojemnikach podziemnych o pojemności od 1 300 l do 5 000 l;
6) na terenie działek rekreacyjnych – w workach foliowych lub w pojemnikach wyłącznie do tego
celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscu gromadzenia odpadów, o pojemności od 120 l
do 3 500 l.

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY – METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE
Do pojemników lub worków przeznaczonych do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych należy wrzucać
m.in.: opakowania z tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowania wielomateriałowe. Dla zmniejszenia
objętości odpadów warto zgniatać wyrzucone opakowania zwłaszcza butelki PET oraz kartoniki po
napojach.
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Należy wrzucać










zgniecione i puste butelki po napojach;
zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej;
plastikowe nakrętki,
aluminiowe puszki po napojach
i konserwach;
kapsle;
opakowania z metalu;
kartoniki po mleku i napojach,
worki i reklamówki,
koszyczki po napojach

Nie należy wrzucać










butelek i pojemników z zawartością;
plastikowych zabawek;
opakowań po lekach;
opakowań po wyrobach garmażeryjnych;
opakowań
po
olejach
spożywczych
i silnikowych;
części samochodowych;
mebli i ich części;
jednorazowych naczyń;
sprzętu AGD

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY – PAPIER
Do pojemników lub worków przeznaczonych do gromadzenia papieru należy wrzucać m.in.: opakowania z
papieru i tektury. Należy pamiętać, żeby w miarę możliwości makulatura była sucha.
Należy wrzucać










papier;
gazety, czasopisma;
gazetki reklamowe;
ulotki;
katalogi;
książki;
opakowania tekturowe;
kartony;
tekturę falistą

Nie należy wrzucać











papieru samokopiującego;
kalki;
zatłuszczonego papieru po maśle
i margarynie;
papieru woskowego;
tapet;
worków po wapnie, cemencie, gipsie;
styropianu;
pieluch jednorazowych;
podpasek;
ubrań

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY – SZKŁO
Należy pamiętać, że odpadów szklanych nie należy przed wyrzuceniem tłuc. Z butelek nie trzeba usuwać
papierowych naklejek.
Należy wrzucać



butelki szklane po napojach (bez nakrętek);
słoiki bez nakrętek, zacisków i gumowych
uszczelek)

Nie należy wrzucać















szkła okiennego;
szkła zbrojonego;
szkła żaroodpornego;
porcelany;
ceramiki;
doniczek;
kryształu;
luster;
kineskopów;
szyb samochodowych;
świetlówek;
żarówek;
opakowań po lekach;
termometrów
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 CZĘSTOTLIWOŚĆ
SELEKTYWNY

ODBIORU

ODPADÓW

ZBIERANYCH

W

SPOSÓB

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
Według § 9 ust. 3 Regulaminu, odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny odbywa się:
1) w zabudowie jednorodzinnej – w systemie workowym, nie rzadziej niż jeden raz
na cztery tygodnie;
2) w zabudowie śródmiejskiej – w systemie pojemnikowym lub workowym, w zależności
od potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, z wyłączeniem odpadów szklanych,
które odbierane są nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie;
3) w zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich – w systemie pojemnikowym, w zależności
od potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, z wyłączeniem odpadów szklanych,
które odbierane są nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie;
4) w zabudowie wielorodzinnej na terenach wiejskich – w systemie pojemnikowym, w zależności
od potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, z wyłączeniem odpadów
szklanych, które odbierane są nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie.

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

Odbiór ww. odpadów powinien odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz
na cztery tygodnie.

Rodzinne ogrody działkowe i działki rekreacyjne:
Odbiór ww. odpadów powinien odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz
na cztery tygodnie.
 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH W SPOSÓB
SELEKTYWNY
Po wykonaniu usługi odbioru odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny, tj. papier, metal,
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło Wykonawca przekazuje je do zagospodarowania
w instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania
z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW (ODPADY BIO I ODPADY
ZIELONE)
Odpady ulegające biodegradacji – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy o odpadach – rozumie się przez
to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
Wśród tej grupy odpadów należy rozróżnić:

Bioodpady (odpady BIO)

Odpady zielone

Bioodpady (odpady BIO) – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy o odpadach – rozumie się przez
to odpady ulegające biodegradacji 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.
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Odpady zielone – zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 12 Ustawy o odpadach rozumie się przez to 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.
 GROMADZENIE
ODPADÓW
ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI,
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW (ODPADY BIO
I ODPADY ZIELONE)
UWAGA
Odbiór odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (Odpady BIO
i Odpady zielone) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i na których nie zamieszkują
mieszkańcy oraz z terenu rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych, odbywa się w systemie
pojemnikowym.
Pojemniki do gromadzenia ww. odpadów powinny uwzględniać obowiązujące normy oraz być w
odpowiednim kolorze (brązowym) i posiadać naklejkę z opisem frakcji odpadów– „Bio” lub „Opady
zielone”.
ODPADY BIO*
Należy wrzucać














Nie należy wrzucać
kwiaty;
 mięsa, kości i odchodów zwierząt;
resztki kwiatów ciętych i doniczkowych;
 ziemi, kamieni;
resztki żywności (bez mięsa);
 popiołu
obierki z owoców i warzyw;
przeterminowane owoce i warzywa;
skorupki jaj;
fusy po kawie i herbacie
pieczywo
ODPADY ZIELONE*
Należy wrzucać
Nie należy wrzucać
trawę;
 mięsa, kości i odchodów zwierząt;
liście;
 ziemi, kamieniu;
rozdrobione gałęzie;
 popiołu
pozostałości roślinne

*w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zbiórka odpadów BIO oraz odpadów zielonych prowadzona
jest łącznie

Zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu ww. odpady należy gromadzić:
1)na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej
– w pojemnikach o pojemności od 120 l do 240 l. Na terenie nieruchomości jednorodzinnych
w jednym pojemniku należy łącznie gromadzić Odpady BIO wraz z Odpadami zielonymi.
2)na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej
– Odpady BIO należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1 100 l,
z zastrzeżeniem, że do gromadzenia Odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi
biodegradacji należy stosować pojemniki o pojemności od 120 l do 33 000 l;
3)na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne – w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1 100 l;
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4)na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – Odpady BIO należy gromadzić w pojemnikach
o pojemności od 120 l do 1 100 l, z zastrzeżeniem, że do gromadzenia Odpadów zielonych będących
odpadami ulegającymi biodegradacji należy stosować pojemniki o pojemności od 240 l do 33 000 l,
5)na terenie działek rekreacyjnych – Odpady BIO należy gromadzić w pojemnikach o pojemności
od 120 l do 240 l, z zastrzeżeniem, że do gromadzenia Odpadów zielonych będących odpadami
ulegającymi biodegradacji należy stosować pojemniki od 120 l do 240 l.
 CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW (ODPADY BIO I ODPADY
ZIELONE)

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) zabudowa jednorodzinna – odbiór odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów (Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych) odbywa się: w okresie
od 1 kwietnia do 30 listopada – nie rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast w okresie od 1 grudnia
do 31 marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) zabudowa wielorodzinna i zabudowa śródmiejska (na terenach miejskich i wiejskich):
a) odbiór Odpadów BIO odbywa się nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia;
b) odbiór Odpadów zielonych odbywa się z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
Zgodnie z § 9 ust. 11 Regulaminu, odbiór odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów odbywa się w systemie pojemnikowym, nie rzadziej niż raz
na tydzień (dotyczy Odpadów BIO), a odbiór Odpadów zielonych odbywa się w okresie
od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w systemie pojemnikowym w ilości
odpowiadającej pojemnikowi o największej pojemności, który został wskazany w deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przy częstotliwości odbioru nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie), jednak nie więcej niż 2 200 l na miesiąc.

Rodzinne ogrody działkowe:
a) odbiór Odpadów BIO odbywa się nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia
do 30 listopada;
b) odbiór Odpadów zielonych odbywa się w systemie pojemnikowym w ilości odpowiadającej
iloczynowi ilości działek będących w zasobach ROD oraz normatywu wynoszącego 60 l na działkę
na miesiąc, przy częstotliwości odbioru nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Działki rekreacyjne:
a) odbiór Odpadów BIO odbywa się nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia
do 30 listopada;
b) odbiór Odpadów zielonych na terenie działek rekreacyjnych w okresie od 1 kwietnia do 30
listopada odbywa się w systemie pojemnikowym w ilości odpowiadającej maksymalnemu
normatywowi 480 l na miesiąc.
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UWAGA
w okresie od 1 grudnia do 31 marca odbiór odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów (odpadów BIO i odpadów zielonych) z terenu ROD oraz dziełek rekreacyjnych realizowany jest przez
podmiot uprawniony w zależności od potrzeb.

 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW (ODPADÓW BIO
I ODPADÓW ZIELONYCH)
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016–2022
w Regionie II odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów przetwarzane
są w Instalacji do Odzysku Odpadów Biodegradowalnych w Suchym Lesie. Biokompostownia zarządzana
jest przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Poznaniu.
Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów zapewnia Związek na podstawie odrębnej umowy z Instalacją, Wykonawca zaś zobowiązany
jest do przekazywania odebranych odpadów z sektorów należących do aglomeracji bezpośrednio
do Biokompostowni.

ODPADY PROBLEMOWE
Do odpadów problemowych zalicza się:
 meble i odpady wielkogabarytowe,
 zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych,
 zużyte opony – opony pochodzące z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t.
 GROMADZENIIE ODPADÓW PROBLEMOWYCH
Odpady problemowe, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 8) Regulaminu należy przekazywać do:
 odbiorcy odpadów komunalnych,
 stacjonarnych punków selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 podmiotu uprawnionego na określonych przez niego zasadach.
 CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW PROBLEMOWYCH

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
Odbiór odpadów problemowych powinien odbywać się w:
1)zabudowie jednorodzinnej - odbiór odbywa się raz na pół roku,
2) zabudowie wielorodzinnej (na terenach miejskich i wiejskich) - odbiór odbywa się raz
w miesiącu.

Rodzinne ogrody działkowe i działki rekreacyjne:
Odbiór odpadów problemowych z terenu rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych odbywa
się raz na pół roku.
 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PROBLEMOWYCH
Po wykonaniu usługi odbioru odpadów problemowych Wykonawca przekazuje je do zagospodarowania w
instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania
z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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CHOINKI
Na terenie objętym działalnością Związku w okresie od początku stycznia do końca lutego odbierane są
choinki. Odbiór tych odpadów odbywa się jeden raz w miesiącu styczniu oraz jeden raz w miesiącu lutym,
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
Preferowanym jest wystawianie choinek w całości, koniecznie bez doniczek czy stojaków choinkowych.
UWAGA
Choinki odbierane są tylko z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU STOSOWANIA SIĘ
DO ZASAD SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE ZM GOAP
UWAGA:
W przypadku deklarowania selektywnego gromadzenie odpadów przez właściciela nieruchomości, jeżeli
w pojemniku do gromadzenia Odpadów BIO lub w pojemniku do gromadzenia Odpadów zielonych znajdują się
zmieszane odpady komunalne lub odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, tj. papier, metal, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło to WYKONAWCA odbiera odpady w terminach
dla zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z Harmonogramem, pozostawiając naklejkę
„OSTRZEŻENIE – SELEKTYWNA ZBIÓRKA NIEZGODNA Z REGULAMINEM” na pojemniku oraz
wprowadza odpowiednią notatkę wraz z dokumentacją fotograficzną do Związku. Przekazanie takich informacji do
Związku będzie skutkować podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku kiedy w pojemniku do gromadzenia Odpadów BIO lub w pojemniku do gromadzenia Odpadów
zielonych znajdują się odpady problemowe lub inne odpady nie objęte usługą, np. odpady budowalne
czy rozbiórkowe, Wykonawca nie odbiera tych odpadów pozostawiając naklejkę: „GROMADZENIE ODPADÓW
NIEZGODNIE Z REGULAMINEM” na pojemniku oraz informuje o tym fakcie Związek. W takim wypadku
odbiór odpadów następuje w następnym terminie wynikającym z harmonogramu po usunięciu z pojemnika odpadów
niewłaściwych przez Właściciela nieruchomości.
W przypadku, gdy Odpady BIO lub Odpady zielone znajdują się poza pojemnikiem lub w workach obok pojemnika
Firma realizująca usługę nie będzie odbierać tych odpadów oraz informuje o tym fakcie Związek. Firma dokonuje
odbioru ww. odpadów wyłącznie z pojemników, więc właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do przesypania
odpadów do dedykowanego pojemnika. W takim wypadku odbiór Odpadów BIO bądź Odpadów zielonych nastąpi w
kolejnym terminie przewidzianym dla zbiórki tych odpadów.
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UWAGA:
W przypadku deklarowania nieselektywnego gromadzenie odpadów przez właściciela nieruchomości, jeżeli
w pojemniku do gromadzenia Odpadów zielonych znajdują się zmieszane odpady komunalne lub odpady komunalne
zbierane w sposób selektywny, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło
to WYKONAWCA odbiera odpady w terminach dla zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie
z Harmonogramem, pozostawiając naklejkę „OSTRZEŻENIE – SELEKTYWNA ZBIÓRKA NIEZGODNA
Z REGULAMINEM” na pojemniku oraz wprowadza odpowiednią notatkę wraz z dokumentacją fotograficzną
do Związku.
W przypadku kiedy w pojemniku do gromadzenia Odpadów zielonych znajdują się odpady problemowe lub inne
odpady nie objęte usługą, np. odpady budowalne czy rozbiórkowe, Wykonawca nie odbiera tych odpadów
pozostawiając naklejkę: „GROMADZENIE ODPADÓW NIEZGODNIE Z REGULAMINEM” na pojemniku
oraz informuje o tym fakcie Związek. W takim wypadku odbiór odpadów następuje w następnym terminie
wynikającym z harmonogramu po usunięciu z pojemnika odpadów niewłaściwych przez właściciela nieruchomości.
W przypadku, gdy Odpady zielone znajdują się poza pojemnikiem lub w workach obok pojemnika Firma realizująca
usługę nie będzie odbierać tych odpadów oraz informuje o tym fakcie Związek. Firma dokonuje odbioru ww. odpadów
wyłącznie z pojemników, więc właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do przesypania odpadów
do dedykowanych pojemników. W takim wypadku odbiór Odpadów zielonych nastąpi w kolejnym terminie
przewidzianym dla zbiórki tych odpadów.

STACJONARNE PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK)
PSZOK, czyli miejsce do którego właściciele nieruchomości położonych na terenie objętym działalnością
Związku Międzygminnego w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami.
mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych
Zgodnie z Regulaminem PSZOK:
Można przekazywać
Z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy
 papier;
 metal;
 tworzywa sztuczne;
 szkło;
 opakowania wielomateriałowe;
 odpady ulegające biodegradacji;
 zużyte baterie i akumulatory;
 zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw
domowych;
 odpady problemowe z zastrzeżeniem, że
limit roczny opon stanowiących odpady
problemowe wynosi 4 opony na rok ;
 odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne;
 inne odpady niebezpieczne powstające w
gospodarstwach domowych
(przeterminowane leki, chemikalia,
termometry rtęciowe);
 odzież i tekstylia.













Nie można przekazywać
zmieszanych odpadów komunalnych;
odpadów zawierających azbest;
części samochodowych (np. szyby, zderzaki,
reflektory, elementy karoserii);
opon z pojazdów ciężarowych i maszyn
rolniczych;
sprzętu budowlanego;
zmieszanych odpadów budowlanych;
urządzeń przemysłowych;
odpadów poprodukcyjnych;
odpadów w nieszczelnych opakowaniach
(dotyczy odpadów wymagających opakowań);
odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ich
identyfikacji (bez etykiet);
papy, okien plastikowych, butli gazowych,
gaśnic, waty szklanej.
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Z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy

papier i tektura (w tym opakowania);

tworzywa sztuczne (w tym opakowania);

metale (w tym opakowania);

opakowania wielomateriałowe;

opakowania ze szkła bezbarwnego;

opakowania ze szkła kolorowego;

odpady ulegające biodegradacji.

Wykaz funkcjonujących PSZOK na terenie ZM „GOAP” dostępny jest na stronie internetowej Związku.

MOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH (MPSZOK)
MPSZOK, czyli pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
komunalnych, kursujący zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok kalendarzowy na terenie danej
gminy. Postój MPSZOK odbywa się w soboty w godz. 7.00 – 15.00, z czego minimalny czas postoju
w jednym miejscu wynosi 30 minut.
MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów
pozostawionych przed ich nieruchomościami.






Można przekazywać
zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw
domowych;
przeterminowane leki pochodzące z
gospodarstw domowych;
chemikalia pochodzące z gospodarstw
domowych;
zużyte baterie i akumulatory.












Nie można przekazywać
materiałów zawierających azbest;
odpadów w ilościach wskazujących na
pochodzenie z działalności gospodarczej
odpady
w beczkach, workach, skrzynkach, np.
zawierające kilkanaście butelek tego samego
odpadu;
odpadów nieoznaczonych bez możliwości
wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet);
odpadów, których odebranie może naruszać
przepisy;
odpadów w opakowaniach cieknących oraz
spoza listy odpadów wymienionych w
informacji
o zbiórce;
jakichkolwiek odpadów wskazujących na
źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa
domowego np.: chemikalia nietypowe dla prac
domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne,
odczynniki);
odpadów wielkogabarytowych, gruzu, opon,
odpadów ulegających biodegradacji.

Wykaz punktów postoju MPSZOK oraz harmonogramy odbioru odpadów przez MPSZOK dostępne
są na stronie internetowej Związku.
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ODBIORCY ODPADÓW KOMUNALNYCH ŚWIADCZĄCY USŁUGI
DLA ZWIĄZKU W LATACH 2018-2021
Wykonawca

Nr
sektora

Nazwa
sektora

Lider Konsorcjum

Wykonawca usługi

I

Poznań
Grunwald

Remondis Sanitech
Poznań Sp. z o.o.

Remondis wraz
z Podwykonawcami

II

Poznań
Jeżyce

Remondis Sanitech
Poznań Sp. z o.o.

VIKOM

III

Poznań
Piątkowo - Morasko - Umultowo Kiekrz - Krzyżowniki - Strzeszyn

Remondis Sanitech
Poznań Sp. z o.o.

ORDO i EKO-TOM
(Umultowo)
Remondis (Spółdzielnie oraz
Podolany)

IV

Poznań
Nowe Miasto Północ - Nowe
Miasto Południe

Remondis Sanitech
Poznań Sp. z o.o.

KDS (Nowe Miasto Północ)
SUEZ (Nowe Miasto Południe)

V

Poznań Rataje

Remondis Sanitech
Poznań Sp. z o.o.

Remondis
SUEZ

VI

Poznań
Winogrady - Stare Miasto

Remondis Sanitech
Poznań Sp. z o.o.

Remondis

VII

Poznań
Wilda - Dębiec

VIII

Buk

IX

Oborniki

X

Murowana Goślina

Remondis Sanitech
Poznań Sp. z o.o.
Remondis Sanitech
Poznań Sp. z o.o.
Remondis Sanitech
Poznań Sp. z o.o.
Remondis Sanitech
Poznań Sp. z o.o.

XI

Czerwonak

XII

Swarzędz

XIII

Pobiedziska

XIV

Kleszczewo

XV

Kostrzyn

Remondis Sanitech
Poznań Sp. z o.o.
Remondis Sanitech
Poznań Sp. z o.o.
Remondis Sanitech
Poznań Sp. z o.o.
Remondis Sanitech
Poznań Sp. z o.o.
Remondis Sanitech
Poznań Sp. z o.o.

Remondis
KDS
PGKiM Oborniki
Remondis
ORDO i EKO-TOM
KDS (Spółdzielnia)
ORDO i EKO-TOM
Remondis (Spółdzielnia
Koziegłowy)
PUK Artur Zys
HEMAR
PUK Artur Zys
PUK Artur Zys

UWAGA:
Więcej informacji dot. systemu gospodarki komunalnej na terenie Związku Międzygminnego znajdują się na stronie
internetowej www.goap.org.pl
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