
 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

 

Rodzaj 

pojemnika 

Rodzaj odpadów Częstotliwość 

odbioru 

Limit na mieszkańca 

zgodnie z 

częstotliwością 

odbioru 

Pojemnik lub 

worek 

czarny, 

ciemnoszary, 

metaliczny 

Odpady pozostałe za 

wyjątkiem odpadów 

niebezpiecznych* 

 zbieranie w sposób 
selektywny 

 zbieranie w sposób 
nieselektywny 

Nie rzadziej niż jeden 

raz na dwa tygodnie 
 Maximum 40l 

 

 Maximum 54l 

 

Worek żółty 

Odpady suche: 

 Opakowania 
plastikowe 

 Papier i tektura 

 Opakowania metalowe 

 Opakowania 
wielomateriałowe 

Nie rzadziej niż jeden 

raz na miesiąc 
Minimum 40l 

Worek 

zielony 

Odpady szklane: 

 Szkło opakowaniowe 
Nie rzadziej niż jeden 

raz na dwa miesiące 
Minimum 20l 

Pojemnik 

brązowy 

Bioodpady: 

 Trawa 

 Liście 

 Gałęzie 

 Resztki kuchenne (za 
wyjątkiem mięs i ryb) 

W okresie 

 1.IV- 31.X- raz na 
tydzień  

 1.XI- 31.III- raz na 
dwa tygodnie 

Minimum 10l 

*Odpady niebezpieczne- leki, baterie, rozpuszczalniki, farby, tusze itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZABUDOWA WIELORODZINNA 

 

Rodzaj 

pojemnika 

Rodzaj odpadów Częstotliwość 

odbioru 

Limit na mieszkańca 

zgodnie z 

częstotliwością 

odbioru 

Pojemnik 

czarny, 

ciemnoszary, 

metaliczny 

Odpady pozostałe za 

wyjątkiem odpadów 

niebezpiecznych* 

 zbieranie w sposób 
selektywny 

 zbieranie w sposób 
nieselektywny 

Nie rzadziej niż jeden 

raz na tydzień 

 

 

 Maksimum 20l 

 

 Maksimum 27l 

Pojemnik 

żółty 

Odpady suche: 

 Opakowania 
plastikowe 

 Papier i tektura 

 Opakowania metalowe 

 Opakowania 
wielomateriałowe 

Nie rzadziej niż jeden 

raz na tydzień 
Minimum 20l 

Pojemnik 

zielony 

Odpady szklane: 

 Szkło opakowaniowe 
Nie rzadziej niż jeden 

raz na miesiąc 
Minimum 10l 

*Odpady niebezpieczne- leki, baterie, rozpuszczalniki, farby, tusze itp. 

UWAGA! Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o której mowa w ust. 1, uniemożliwia 

lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się 

wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej 

minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości 

opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i 

zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy. (Regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Krapkowice)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE 

 

Lp. 

Rodzaj nieruchomości 

(źródło wytwarzania 

odpadów komunalnych) 

Jednostka 

charakteryzująca 

źródło wytwarzanych 

odpadów komunalnych 

Średnia ilość 

wytwarzanych 

odpadów w ciągu 2 

tygodni w przypadku 

prowadzenia 

selektywnej zbiórki 

odpadów [litry/2 tyg.] 

Średnia ilość 

wytwarzanych 

odpadów w ciągu 2 

tygodni w przypadku 

braku prowadzenia 

selektywnej zbiórki 

odpadów [litry/2 tyg.] 

1. 
uczelnie, szkoły, 

przedszkola 

liczba 

studentów/uczniów/d

zieci/pracujących 

6 9 

2. 
szpitale i inne placówki 

całodziennego pobytu 
liczba łóżek 70 105 

3. hotele liczba miejsc 40 60 

4. 

lokale handlowe – do 50 

m² powierzchni 

handlowej 

1m² powierzchni 

handlowej 
3 5 

5. 

lokale handlowe – 

powyżej 50 m² 

powierzchni handlowej 

Za każdy 1m² 

powierzchni 

handlowej do 50 m² 

3 5 

za każdy 1m² 

powierzchni 

handlowej powyżej 

50 m² 

2 3 

6. lokale gastronomiczne 
liczba miejsc 

konsumpcyjnych 
15 23 

7. 
urządzone targowiska, 

hale targowe, giełdy 

iloczyn liczby 

punktów handlowych 

i ilość dni 

handlowych w 

tygodniu 

15 25 

8. ogródki działkowe liczba działek 5 8 

9. 

samorządowe i 

państwowe instytucje 

kultury, obiekty 

sportowe posiadające 

sale widowiskowe 

liczba miejsc na 

widowni 
2 3 

10. 

samorządowe i 

państwowe instytucje 

kultury, obiekty 

sportowe nie posiadające 

sale widowiskowe 

liczba osób 

pracujących 
12 18 

11. kino liczba miejsc na 10 15 



widowni 

12. 
domki letniskowe, 

kempingi 
1m² powierzchni 1,5 2,3 

13. 

pomieszczenia biurowe, 

w tym instytucje i urzędy 

oraz placówki inne niż 

wymienione w pkt. 2 

tabeli, w których 

świadczone są usługi 

zdrowotne 

liczba osób 

pracujących 
10 15 

14. 

punkty handlowe i 

usługowe poza lokalem 

(kiosk, uliczne punkty 

szybkiej konsumpcji, 

kwiaciarnie) 

liczba osób 

pracujących 
12 18 

15. 

punkty i zakłady 

rzemieślnicze, 

wytwórcze, produkcyjne, 

usługowe i inne 

liczba osób 

pracujących 
12 18 

 

 
UWAGA! Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o której mowa w ust. 1, uniemożliwia 

lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się 

wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej 

minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości 

opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i 

zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy. (Regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Krapkowice)  

 

 


