
ZASADY
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 

I PORZĄDKU 

W GMINIE DOBROSZYCE



▪ papier i makulatura

▪ metale, tworzywa sztuczne,

odpady opakowaniowe wielomateriałowe

▪ opakowania ze szkła

▪ bioodpady

▪ odpady zmieszane

Odpady odbierane bezpośrednio spod nieruchomości



PAPIER I MAKULATURA

Obowiązująca kolorystyka pojemników i worków

Wrzucamy:

✓ opakowania z papieru i tektury

✓ gazety, czasopisma i ulotki

✓ zeszyty

✓ papier biurowy

✓ kartony, torby papierowe

Nie wrzucamy:

▪ odpadów higienicznych, np. ręczników papierowych 

i zużytych chusteczek, pieluch

▪ kartonów po mleku i napojach

▪ papieru lakierowanego i powleczonego folią 

▪ zanieczyszczonego papieru

▪ papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych



SZKŁO

Wrzucamy:

✓ butelki po napojach i żywności

✓ słoiki bez metalowych nakrętek 

✓ szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:

▪ ceramiki, doniczek, porcelany

▪ szkła okularowego, żaroodpornego i hartowanego

▪ zniczy z zawartością wosku

▪ żarówek, świetlówek i reflektorów

▪ szklanych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach 

i olejach

▪ luster i szyb okiennych

Obowiązująca kolorystyka pojemników i worków



METALE 

I TWORZYWA SZTUCZNE

Obowiązująca kolorystyka pojemników i worków

Wrzucamy:

✓ butelki z tworzyw sztucznych

✓ opakowania z tworzyw sztucznych, torebki, worki foliowe 

✓ kartony po mleku i sokach (TETRAPAK)

✓ puszki folię aluminiową

✓ opakowania po środkach czystości, kosmetykach

Nie wrzucamy:

▪ zużytych baterii i akumulatorów 

▪ opakowań po farbach, lakierach i olejach 

▪ plastikowych zabawek

▪ części samochodowych

▪ zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

▪ artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego i gumy



BIOODPADY

Obowiązująca kolorystyka pojemników i worków

Wrzucamy:

✓ resztki warzyw i owoców

✓ gałęzie drzew i krzewów

✓ skoszoną trawę, liście, kwiaty 

✓ trociny i korę drzew

Nie wrzucamy:

▪ ziemi i kamieni 

▪ popiołu z węgla kamiennego 

▪ impregnowanego drewna 

▪ mięsa

▪ odchodów zwierzęcych

▪ zużytych olejów jadalnych

▪ płyt wiórowych i pilśniowych

▪ leków



ODPADY ZMIESZANE

Obowiązująca kolorystyka pojemników i worków

Wrzucamy:

✓ wszystko, czego nie można wyrzucić 

do pozostałych pojemników i co nie jest odpadem 

niebezpiecznym lub zbieranym według innych zasad 

(jak np. przeterminowane leki i chemikalia, 

zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, zużyte baterie 

i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony).



Obowiązująca kolorystyka pojemników i worków

Dopuszcza się umieszczenie odpadów

w workach/pojemnikach o innym kolorze niż wskazane,

ale powinny one być opisane w sposób czytelny

informujący o rodzaju zebranych odpadów

PAPIER
SZKŁO

BIOODPADY



Odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Lipowej 1 w Dobroszycach

odzież

i tekstylia

zużyte opony
(do 5 sztuk/rok)

odpady 

niebezpieczne

przeterminowane 

leki i chemikalia

zużyte baterie 

i akumulatory

zużyty sprzęt 

elektryczny 

i elektroniczny

meble i inne odpady 

wielkogabarytowe
(do 200 kg/rok)

odpady budowlane

z remontów 
(do 1t/rok)



Dopuszcza się również przywożenie do PSZOK

bioodpadów

papieru

i makulatury

metali i tworzyw

sztucznych

szkła

odpadów 

opakowaniowych

wielomateriałowych



Obowiązki właściciela nieruchomości

✓ Wystawienie worków/pojemników najpóźniej przed godz. 6:00

w dniu odbioru odpadów.

✓ Mycie, odkażanie i dezynfekcja pojemników przeznaczonych do zbierania

odpadów komunalnych.

✓ Usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń znajdujących się

wokół pojemników lub worków, przeznaczonych

do zbierania odpadów komunalnych.

✓ Mycie powierzchni utwardzonych,

na których ustawione są pojemniki

lub worki.



Kompostowanie

✓ powinno być prowadzone w przystosowanym do tego urządzeniu

lub miejscu na stałe wydzielonym na terenie nieruchomości

✓ pojemność kompostownika powinna być dostosowana do ilości

✓ i rodzaju bioodpadów wytwarzanych na terenie danej nieruchomości

✓ proces kompostowania nie może być uciążliwy dla nieruchomości sąsiednich

Zwalnia się właścicieli 

nieruchomości jednorodzinnych 

kompostujących bioodpady 

w kompostownikach przydomowych 

z obowiązku posiadania pojemnika lub worka 

na te odpady!!!



Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

✓ Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierzę domowe

może przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna

do sprawowania pełnej kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia.

✓ Zwierzę należy wyposażyć w obrożę posiadającą identyfikator

umożliwiający ustalenie właściciela zwierzęcia.

✓ Zaleca się również elektroniczne znakowanie psów (czipowanie).

✓ Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani

do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń

spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych

(nie dotyczy psów-przewodników).



Utrzymywanie zwierząt gospodarskich 

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

✓ Ochrona przed uciążliwościami związanymi z bytowaniem tych zwierząt

oraz przed zagrożeniem zdrowia lub życia

✓ Budynki gospodarskie przeznaczone do hodowli zwierząt

muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów

✓ Powstające w związku z hodowlą nieczystości należy gromadzić i usuwać

w sposób zgodny z przepisami prawa (nie powodować zanieczyszczenia

terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych)



Rodzaje pojemników lub worków
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości

Pojemniki przeznaczone 

do selektywnej zbiórki 

o pojemności 120 litrów

Pojemniki przeznaczone 

do selektywnej zbiórki 

o pojemności 1100 litrów

Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki 

zbieranych odpadów, z wyłączeniem szkła, 

o pojemności 120 litrów,



Minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych

odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Do 4 osób Od 5 do 8 osób Od 9 do 12 osób Dla każdej kolejnej

osoby

jeden pojemnik

w rozmiarze 

120 litrów

dwa pojemniki

w rozmiarze 

po 120 litrów

trzy pojemniki

w rozmiarze 

po 120 litrów

(powyżej 12 osób) 

pojemność pojemników 

30 litrów/os. 

w zaokrągleniu 

do całego pojemnika



Minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych

odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

PUNKTY SZYBKIEJ KOSUMPCJI I OBSŁUGI

LOKALE GASTRONOMICZNE

LOKALE I PUNKTY HANDLOWE

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI

50 litrów na każde 10m2 powierzchni całkowitej, nie mniej jednak 

niż jeden pojemnik o pojemności 120l na punkt

3 litry na każdego ucznia, dziecko, pracownika

25 litrów na każde miejsce konsumpcyjne 

i 10 litrów na każdego pracownika

jeden pojemnik o pojemności 120l



Minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych

odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

CMENTARZE

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INTERNATY HOTELE, PENSJONATY ITP.

20 litrów na jedno łóżko i 10 litrów na każdego pracownika

10 litrów na każdego pracownika

10 litrów na każdego pracownika

1100 litrów

ZAKŁAD USŁUGOWY, RZEMIEŚLNICZY I KONSUMPCYJNY



GMINA
DOBROSZYCE


