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Staropolskim obyczajem,

gdy w Wigilię gwiazda wstaje,

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,

wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Przy tej pięknej sposobności

my życzymy Wam radości,

aby wszystkim się darzyło,

z roku na rok lepiej było.

ŻYCZĄ 
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Informacja o zasadach odbioru odpadów komunalnych
 po 1 stycznia 2015 r.

Wykroczenie z art. 51 Kodeksu Wykroczeń
sposób zachowuje się tak, iż uniemożliwia sen choćby jednej 
osobie (np. poprzez słuchanie głośnej muzyki, nastawienie tele-
wizora). Zwyczajowo przyjęte jest, że pora spoczynku nocnego 
trwa od godz. 22 do godz. 6. 
Policjant podejmujący interwencję związaną z zakłóceniem ci-
szy nocnej nie może wystąpić w sprawie, jako osoba, której to 
przeszkadza. 
Reasumując by interwencja dotycząca zakłócenia spoczyn-
ku nocnego zakończyła się mandatem karnym lub wnioskiem 
o ukaranie do Sadu Rejonowego osoba zgłaszająca musi po-
twierdzić fakt ze zakłócono jej spoczynek nocny i wyrazić chęć 
bycia świadkiem w Sądzie. W przypadku, gdy osoba zawiada-
miająca chce pozostać anonimowa i nie chce świadczyć w Są-
dzie, policjant może udać się pod wskazany adres i pouczyć 
osobę zakłócającą spoczynek nocny. 

Dobrem chronionym w przedmiotowym wykroczeniu jest spokój, 
porządek publiczny, spoczynek nocny oraz obyczajność publiczna. 
Wykroczenie z art. 51 kw. jest wykroczeniem skutkowym, albo-
wiem musi istnieć przynajmniej jedna osoba, której spokój musi 
zostać naruszony albo sprawca narusza porządek publiczny 
w obecności, co najmniej jednej osoby znajdującej się w miej-
scu publicznym. 
Miejscem popełnienia wykroczenia z art. 51 kw. jest miejsce 
publiczne w odniesieniu do zakłócenia porządku publicznego, 
spokoju publicznego lub wywołania zgorszenia. W odniesieniu 
do czwartej formy wykroczenia, tzn. naruszenia spoczynku noc-
nego, może ono mieć miejsce zarówno w miejscu publicznym 
(np. głośna awantura na ulicy) jak i w miejscu niepublicznym 
(np. mieszkaniu). 
Zakłócenie spoczynku nocnego ma miejsce wówczas, gdy 
w porze zwyczajowego spoczynku nocnego osoba w dowolny 
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 Od 1 stycznia 2015 roku odbiór odpadów komunalnych na terenie 
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej” prowadzić będą dwa podmioty wybrane w przetargu. 
Nasz teren obsługiwać będzie Remondis Sanitech, ponieważ osie-
dle nasze przypisane jest dzielnicowo do obszaru Starego Miasta.
 Dokładny podział obszarów, które wchodzą w skład sektorów znaj-
duje się pod linkiem: http://www.goap.org.pl/goap/sektory-zm-goap/ 
Od kilku tygodni trwają już przygotowania do przejęcia sekto-
rów i związanej z tym wymiany pojemników. 
Spełniać one będą wymagania Systemu Identyfi kacji Pojem-
ników, który od 1 stycznia 2015 r. wprowadzony zostanie na 

obszarze Związku. Umożliwi on pełną kontrolę nad wykonywa-
niem usług przez fi rmy odbierające odpady oraz ilością odbiera-
nych odpadów i sposobami ich zagospodarowania. 
Funkcjonowanie systemu zapewniają: 
– elektroniczne chipy zainstalowane na pojemnikach, 
– kody kreskowe naklejane na worki. 
Firmy odbierające odpady zobowiązane są dostarczyć mieszkań-
com właściwie oznakowane pojemniki oraz worki wraz z zesta-
wami naklejek z KODAMI KRESKOWYMI (przeznaczonymi do 
oklejania worków). Kody kreskowe zawierają jedynie informacje 
dotyczące fi rmy odbierającej odpady oraz rodzaju odbieranych 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu jest placówką, któ-
ra od 1973 roku pomaga dzieciom i młodzieży. Jest miejscem 
działań artystycznych, wychowawczych, miejscem spotkań 
i wymiany doświadczeń, kształtowania gustów artystycznych, 
odkrywania drzemiących potencjałów, formowania osobowości 
artystycznej, uczenia postaw społecznych, koleżeńskich. Po-
przez kontakt ze sztuką kształcimy nie tylko przyszłe pokolenie 
artystów, ale również tworzymy krąg świadomych odbiorów 
sztuki. 
W naszych działaniach uwzględniamy integralność nauki i wy-
chowania. Zapewniamy możliwość wszechstronnego rozwoju 
zainteresowań i uzdolnień artystycznych, a także kształtujemy 
pozytywny model spędzania wolnego czasu.
MDK nr 2 oprócz form stałych organizuje również zajęcia w ferie 
zimowe i letnie, otwarte warsztaty artystyczne, imprezy w formie 
koncertów, spotkań teatralnych oraz szereg konkursów.
Zajęcia w MDK nr 2 prowadzą nauczyciele z kwalifi kacjami 
pedagogicznymi, specjaliści w swoich dziedzinach. Są to przede 
wszystkim ludzie z pasją, którzy z zaangażowaniem przekazują 
swoją wiedzę i umiejętności uczestnikom.
Uczestnikami zajęć w placówce są dzieci od 5 roku życia, 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgim-
nazjalnych, młodzież ucząca się.
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odpadów. Podczas odbioru odpadów, pracownik fi rmy skanuje 
kod wprowadzając informacje o terminie odbioru i rodzaju od-
padów do systemu. Zapobiegnie to podrzucaniu lub niekontrolo-
wanemu przemieszczaniu odpadów i umożliwia sprawdzenie czy 
odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem oraz czy 
w pojemnikach i workach znajdują się właściwe frakcje odpadów. 
Do 29 grudnia 2014 roku wszystkie pojemniki powinny być od-
powiednio oznakowane. Poniżej szczegółowe informacje w tym 
zakresie. 

Obowiązki fi rm odbierających odpady: 
Firmy zapewnią pojemniki lub kontenery w miejscach groma-
dzenia odpadów komunalnych z nieruchomości, nie później niż 
do dnia 29.12.2014 roku. 
Jeśli fi rma odbierająca odpady: 
–  otrzyma zgłoszenie od ZM GOAP dot. braku podstawionego 

pojemnika – Firma odbierająca odpady zobowiązana jest do 
podstawienia pojemnika w terminie pięciu dni, 

–  stwierdzi uszkodzenie pojemnika lub kontenera – naprawi go 
lub wymieni na nowy, 

–  otrzyma zgłoszenie od ZM GOAP o uszkodzeniu pojemnika 
lub kontenera - naprawi lub wymieni go na nowy najpóźniej 
do dnia odebrania odpadów komunalnych z terenu nierucho-
mości, na której znajduje się uszkodzony pojemnik. 

Firma dokona wymiany pojemnika lub kontenera natychmiast, 
jeśli uszkodzenie: 
– stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, 
– stanowi zagrożenie dla środowiska, 
– uniemożliwia zbieranie odpadów komunalnych. 

Obowiązki właścicieli nieruchomości: 
Właściciele są zobowiązani do zapewnienia miejsca groma-
dzenia odpadów na swojej nieruchomości (zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie). 
W razie potrzeby fi rma odbierająca odpady uzgodni z właścicie-
lem nieruchomości miejsce gromadzenia odpadów, gdzie zosta-
ną ustawione pojemniki oraz kontenery. 
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania od-
padów i gromadzenia ich zgodnie z Regulaminem Utrzymania 
Czystości i Porządku ZM GOAP. 

Uwaga! 
Harmonogramy i więcej informacji odbioru odpadów będą rów-
nież dostępne na stronie www.goap.org.pl oraz na stronach fi rm 
odpowiedzialnych za odbiór odpadów komunalnych w latach 
2015–2017

OZNAKOWANIE POJEMNIKÓW 

Obowiązki fi rm odbierających odpady: 
Na każdym pojemniku oraz kontenerze używanym przez fi rmę 
odbierającą odpady (niezależnie czy stanowią one własność 

fi rmy czy właściciela nieruchomości) powinna znajdować się 
naklejka informacyjna z logo ZM GOAP. W przypadku, gdy 
oznakowanie pojemnika lub kontenera jest nieczytelne, fi rma 
powinna umieścić nową naklejkę. 
Pojemniki powinny być także wyposażone w chip. Tak ozna-
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Telefon kontaktowy do przewodniczącej rady osiedla
p. Haliny Owsiannej 604 853 972.
Gazetka zawiera informacje własne, ze strony Biuletynu
Miejskiego i strony internetowej Urzędu Miasta Poznania.
Redakcja:
H. Owsianna, Z. Charłampowicz-Jabłońska,
J. Wolski, K. Owsianna.

DOSTARCZANIE WORKÓW DO WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
I NIEZAMIESZKAŁYCH 
Obowiązki fi rm odbierających odpady: 
Firma odbierająca odpady dostarcza worki przeznaczone do 
gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny, w tym 
odpadów zielonych. Worki będą posiadały specjalne miejsce na 
kod kreskowy (do samodzielnego naklejenia przez właścicie-
la nieruchomości). Firma będzie zobowiązana do dostarczania 
właścicielom nieruchomości dodatkowych worków oraz kodów 
kreskowych w systemie wymiennym tj. po każdorazowym od-
biorze fi rma pozostawi taką samą ilość worków na daną frakcję, 
jaka została odebrana. 
Obowiązki właścicieli nieruchomości:  
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania od-
padów i gromadzenia ich zgodnie z Regulaminem Utrzymania 
Czystości i Porządku ZM GOAP. 

kowane pojemniki są wtedy przypisane do konkretnych nieru-
chomości. 
Obowiązki właścicieli nieruchomości: 
Za zgodną właściciela nieruchomości fi rma może świadczyć 
usługi odbioru z pojemników oraz kontenerów należących do 
właściciela nieruchomości, jednak w tym wypadku właściciel 
nieruchomości musi wyrazić zgodę na oznakowanie pojemnika 
(chip oraz naklejka informacyjna). 
Właściciel nieruchomości powinien udostępnić swój pojemnik 
do jego oznakowania. 

RODZAJ STOSOWANYCH POJEMNIKÓW
 – KOLORYSTYKA 
Obowiązki fi rm odbierających odpady: 
Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 
Firma odbierająca odpady zapewni pojemniki i kontenery, któ-
rych wieko i korpus lub tylko wieko jest w odpowiednim kolorze, 
zgodnie z poniższym zapisem. Pojemniki i kontenery powinny 
być zgodne z określonymi w Regulaminie kolorami dla poszcze-
gólnych frakcji odpadów gromadzonych selektywnie, tj.: 
TWORZYWA SZTUCZNE – kolor żółty; 
PAPIER– kolor niebieski; 
SZKŁO BIAŁE – kolor biały; 
SZKŁO KOLOROWE – kolor zielony; 
ODPADY ZIELONE – kolor brązowy. 
Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych: 
Firma odbierająca odpady zapewni pojemniki i kontenery do 
zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych. 


