
 

 

 

  

 

 

                                                             Jaki rodzaj pojemników obowiązuje  

                             na terenie Gminy Sieroszewice? 
                                                                                             Zgodnie z § 9, pkt.1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku    

                                                                                         na terenie Gminy Sieroszewice pojemnik na odpady komunalne powinien  

                                                                                         spełniać Polską Normę PN-EN 840-1:2013-05.  

   

                                                                              Co to jest norma PN-EN 840-1:2013-05? 
                                                                              Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem: PN-EN 840-1:2013-05. 

                                                                              Pojemniki spełniające powyższa normę są przystosowane do mechanicznego 

                                                                              opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków 

                                                                              grzebieniowych. Wykonane są z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej  

                       gęstości, co zapewnia odpowiednią konstrukcję i jakość. 

                                                                     

                                 Pojemnik produkowany zgodnie z normą jest trwale oznaczony jej 

                 numerem i ma wskazane maksymalne obciążenie – strzałki na grafice obok 

                 wskazują miejsce oznaczenia. Ponadto pojemniki wyposażone są w kółka  

                 umożliwiające ich przemieszczanie i posiadają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. 

 

 

 

 

                 Jakie są najczęstsze przyczyny uszkodzeń                    Zgodnie z powyższymi normami,               

                              pojemników na odpady ?                        maksymalne obciążenie pojemników to: 

 

                 - Posiadanie pojemników niespełniających normy                                           - ok. 50 kg dla pojemników 120 l 

     PN-EN 840-1:2013-05                                                                                          - 100 kg dla pojemników 240 l  

                 - Przekroczenie maksymalnego obciążenia pojemników 

 

   Jak uniknąć przeładowania pojemników? 

      Przede wszystkim należy do nich wkładać jedynie odpady, do gromadzenia 

      których pojemniki te są przeznaczone. W szczególności nie należy do nich  

      wkładać odpadów, które są szczególnie ciężkie, jak np.: 

 

✓ Odpadów budowlanych/poremontowych – fragmentów cegieł, 

kafelków, terakoty 

✓ piachu i innych niestandardowych odpadów 
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     Co dzieje się z pojemnikami na odpady, które  

     nie spełniają normy, bądź są przeładowane podczas  

     opróżniania mechanicznego ? 

 
✓ Takie pojemniki mogą się połamać, zniekształcić, stracić kółka, klapę lub rączki. 

✓ W sprzedaży dostępne są pojemniki ogrodowe czy metalowe kubły na odpady, 

które nie są przystosowane do ich mechanicznego opróżniania. 

✓ Szczególną uwagę należy również zwrócić na pojemniki do złudzenia 

przypominające te posiadające normę PN-EN 840-1:2013-05, ale jeśli nie mają 

oznakowania w odpowiednim miejscu, mogą szybko ulec zniszczeniu i narazić 

właściciela pojemnika na konieczność jego wymiany i poniesienia dodatkowych 

kosztów. Zakup pojemnika bez normy to jedynie pozorna oszczędność. 

      Pojemniki posiadające odpowiednią normę posłużą znacznie dłużej, 

      co z pewnością okaże się zarówno tańsze, jak i bardziej ekologiczne. 
                      

            Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?                                                                                              

✓ wejdź na stronę:  https://sieroszewice.pl/                                                       UWAGA !!!                                                                  

✓ skontaktuj się z nami mailowo: odpady@sieroszewice.pl                Maksymalna pojemność pojemnika 

✓ zadzwoń: 62/7396076 wew. 347                                          do zmieszanych odpadów komunalnych 

✓ przyjdź do Biura: pokój  21                                                          dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 240 l 
Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65 
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Przykładowe pojemniki spełniające  

normę 
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