
Minimalna pojemność pojemnika 

 
I. Dla właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy 

 

 

Zbiórka nieselektywna ( deklaracja D-S) 

 

Ilość pracowników lub 

klientów 

Minimalna wielkość pojemnika Cena za pojemnik przy 

nie segregacji 

Cena za pojemnik przy 

segregacji 

Do 10 osób Pojemnik 120 litrów 30 15 

11-20 osób Pojemnik 240 litrów 44 22 

Powyżej 20 osób Pojemnik 1100 litrów 200 105 

 

 

Zbiórka selektywna ( deklaracja D-S) 

 

Ilość pracowników lub 

klientów 

Frakcja sucha, szkło, metal 
Odpady biodegradowalne 

Do 5 osób 2 zestawy dwóch worków o pojemności min. 110  l 

Pojemnik o minimalnej pojemności 

110 litrów lub worek o takiej 

pojemności 

6-10 osób 2 zestawy dwóch worków o pojemności min. 240 l   

11-20 osób 3 zestawy dwóch worków o pojemności min. 240 l  

Powyżej 20 osób 4 zestawy dwóch worków o pojemności min. 240 l  

 

 

 

II. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których prowadzona jest 

działalność gastronomiczna hotelarska, medyczna w systemie zamkniętym lub opiekuńcza  

 

 

Zbiórka nieselektywna 

 

Ilość pracowników lub 

klientów 

Minimalna wielkość pojemnika Cena za pojemnik przy 

nie segregacji 

Cena za pojemnik przy 

segregacji 

Do 10 osób 2 Pojemniki 240 litrów 44 x 2 22 x 2 

11-20 osób Pojemnik 1100 litrów 200 105 

Powyżej 20 osób 2 Pojemniki 1100 litrów 200 x 2 105 x 2 

 

 

Zbiórka selektywna 

 

Ilość pracowników lub 

klientów 

Frakcja sucha, szkło, metal 
Odpady biodegradowalne 

Do 5 osób 2 zestawy dwóch worków o pojemności min. 110  l 

Pojemnik o minimalnej pojemności 

110 litrów lub worek o takiej 

pojemności 

6-10 osób 2 zestawy dwóch worków o pojemności min. 240 l   

11-20 osób 3 zestawy dwóch worków o pojemności min. 240 l  

Powyżej 20 osób 4 zestawy dwóch worków o pojemności min. 240 l  

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których prowadzona jest 

działalność w zakresie użyteczności publicznej, w szczególności szkół  i  przedszkoli  

 

Zbiórka nieselektywna 

 

Ilość pracowników lub 

uczniów/dzieci 

Minimalna wielkość pojemnika Cena za pojemnik przy 

nie segregacji 

Cena za pojemnik przy 

segregacji 

Do 20 osób Pojemnik 240 litrów 44 22 

21-40 osób 2 Pojemniki 240 litrów 44 x 2 22 x 2 

Powyżej 40 osób Pojemnik 1100 litrów lub ich 

wielokrotność 

200 105 

                                                                                    

Zbiórka selektywna 

 

Ilość pracowników lub 

klientów 

Frakcja sucha, szkło, metal 
Odpady biodegradowalne 

Do 5 osób 2 zestawy dwóch worków o pojemności min. 110  l 

Pojemnik o minimalnej pojemności 

110 litrów lub worek o takiej 

pojemności 

6-10 osób 2 zestawy dwóch worków o pojemności min. 240 l   

11-20 osób 3 zestawy dwóch worków o pojemności min. 240 l  

Powyżej 20 osób 4 zestawy dwóch worków o pojemności min. 240 l  

 

 

IV. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których prowadzona jest 

działalność inna niż wymieniona wyżej 

 

Zbiórka nieselektywna 

 

Ilość pracowników lub 

klientów 

Minimalna wielkość pojemnika Cena za pojemnik przy 

nie segregacji 

Cena za pojemnik przy 

segregacji 

Do 10 osób Pojemnik 120 litrów 30 15 

11-20 osób Pojemnik 240 litrów 44 22 

Powyżej 20 osób Pojemnik 480 litrów  88 44 

 

Zbiórka selektywna 

 

Ilość pracowników lub 

klientów 

Frakcja sucha, szkło, metal 
Odpady biodegradowalne 

Do 5 osób 2 zestawy dwóch worków o pojemności min. 110  l 

Pojemnik o minimalnej pojemności 

110 litrów lub worek o takiej 

pojemności 

6-10 osób 2 zestawy dwóch worków o pojemności min. 240 l   

11-20 osób 3 zestawy dwóch worków o pojemności min. 240 l  

Powyżej 20 osób 4 zestawy dwóch worków o pojemności min. 

240 l  

 

 

V.    Domki Letniskowe         VI.  Zespoły Garażowe 

 

Przy segregacji 6x22 zł / 132zł / rok     

Bez segregacji 6x 44zł / 264zł / rok  

        Dla właścicieli zespołów garaży wolnostojących ustala          

        się minimalną pojemność pojemników lub worków do 

        zbierania niesegregowanych (zmieszanych odpadów 

        komunalnych) - pojemnik lub worek 80 l na jedno 

        miejsce postojowe. 

 

   VII.  Cmentarze 

  

Dla cmentarzy ustala się minimalną pojemność 

pojemnika do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych na 1100 litów  

 


