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OPIS TECHNICZNY TARGOWISK OBJĘTYCH USŁUGĄ  

WYWOZU ODPADKÓW WRAZ Z WARUNKAMI SZCZEGÓŁOWYMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI W ZAKRESIE WYWOZU 

 
 
 

I. Usługą wywozu nieczystości objęte są następujące place targowe: 
 

1. Rynek Jeżycki 
2. Plac Bernardyński 
3. Rynek Wildecki 
4. Plac Wielkopolski 
5. Rynek Świt 
6. Targowisko Dolna Wilda 
7. Rynek Łazarski 
8. Targowisko Urbanowska 
9. Targowisko Racjonalizatorów 
10. Targowisko Bukowska 

 
II. Szczegółowy opis wraz z warunkami: 
 

1. Targowisko Rynek Jeżycki – położone w Poznaniu, w rejonie ulic:  
Rynek Jeżycki, Dąbrowskiego, Kraszewskiego, Prusa. Dojazd do miejsca 
wyznaczonego pod pojemniki/kontenery – od strony ulicy Prusa przy szalecie. 
Wielkość wyznaczonego pod pojemniki/kontenery miejsca pozwala na umieszczenie 
pięciu pojemników 1100L  na zmieszane odpady opakowaniowe ( kod odpadu 15 01 
06), pięciu pojemników 1100L na opakowania z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 
01) oraz trzech pojemników 1100L na odpady z czyszczenia ulic i placów ( kod odpadu 
20 03 03). Przyjęto liczbę wywozu odpadów - od maja 2018r do grudnia 2018r oraz 
marzec i kwiecień 2019r należy odbierać pięć razy w tygodniu odpady o kodach 
150106, 150101, 200303. W okresie od czerwca do sierpnia oraz grudzień wywozy 
sobotnie należy przeprowadzać dwa razy w ciągu dnia rano do godz. 9:30 i 
popołudniu w godzinach między 17:00 a 19:00. W okresie od stycznia  do lutego 
2019r odpady o kodzie 150106 należy odbierać trzy razy w tygodniu, a odpady o 
kodach 150101 oraz 200303  należy odbierać dwa razy w tygodniu. Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany ilości i częstotliwości wywozu odpadów.  

 
 

2. Targowisko Plac Bernardyński – położone w Poznaniu, w rejonie ulic: Długiej, 
Garbary. Dojazd do miejsca wyznaczonego pod pojemniki/kontenery od strony ulicy 
Długiej. Wielkość wyznaczonego pod pojemniki/kontenery miejsca pozwala na 
umieszczenie dwóch pojemników 1100L  na zmieszane odpady opakowaniowe ( kod 
odpadu 15 01 06), dwóch pojemników 1100L na opakowania z papieru i tektury (kod 
odpadu 15 01 01) oraz dwóch pojemników 1100L na odpady z czyszczenia ulic i placów 
( kod odpadu 20 03 03). Przyjęto liczbę wywozu odpadów - od maja 2018r do grudnia 
2018r oraz marzec i kwiecień 2019r należy odbierać trzy razy w tygodniu odpady o 
kodach 150106 i 150101 oraz jeden raz w tygodniu odpady o kodzie 200303. W okresie 
od stycznia  do lutego 2019r zamawiający zmniejsza ilość pojemników na odpady z 
czyszczenia placów i ulic o kodzie 200303 z dwóch na jeden pojemnik 1100L. W tym 
okresie odpady o kodzie 150106 oraz 150101 należy odbierać dwa razy w tygodniu, a 



odpady o kodzie 200303  należy odbierać raz w tygodniu. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany ilości i częstotliwości wywozu odpadów. 

 
3. Targowisko Rynek Wildecki – położone w Poznaniu, w rejonie ulic: Przemysłowej, 

Rynek Wildecki i Wierzbięcice. Dojazd do miejsca wyznaczonego dla 
pojemników/kontenerów znajduje się od strony ulicy Przemysłowej lub ulicy Rynek 
Wildecki. Wielkość wyznaczonego pod pojemniki/kontenery miejsca pozwala na 
umieszczenie trzech pojemników 1100L  na zmieszane odpady opakowaniowe ( kod 
odpadu 15 01 06), pięciu pojemników 1100L na opakowania z papieru i tektury (kod 
odpadu 15 01 01) oraz jednego pojemnika 1100L na odpady z czyszczenia ulic i placów 
( kod odpadu 20 03 03). Przyjęto liczbę wywozu odpadów - od maja 2018r do grudnia 
2018r oraz marzec i kwiecień 2019r należy odbierać cztery razy w tygodniu odpady o 
kodach 150106 i 150101 oraz dwa razy w tygodniu odpady o kodzie 200303. W okresie 
od stycznia  do lutego 2019r odpady o kodzie 150106 oraz 150101 należy odbierać 
dwa razy w tygodniu, a odpady o kodzie 200303  należy odbierać raz w tygodniu. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości i częstotliwości wywozu odpadów. 
 
 

 
4. Targowisko Plac Wielkopolski – położone w Poznaniu, w rejonie ulic:  

23 Lutego, Wolnica, Plac Wielkopolski, w najbliższym sąsiedztwie  
Starego Rynku. Miejsce wyznaczone dla pojemników/kontenerów znajduje się w 
sąsiedztwie Akademii Sztuk Pięknych, w kierunku ulicy Wolnica. Wielkość 
wyznaczonego pod pojemniki/kontenery miejsca pozwala na umieszczenie trzech 
pojemników 1100L  na zmieszane odpady opakowaniowe ( kod odpadu 15 01 06), 
czterech pojemników 1100L na opakowania z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01) 
oraz jednego pojemnika 1100L na odpady z czyszczenia ulic i placów ( kod odpadu 20 
03 03). Przyjęto liczbę wywozu odpadów - od maja 2018r do grudnia 2018r oraz marzec 
i kwiecień 2019r należy odbierać trzy razy w tygodniu odpady o kodzie 150106  oraz 
dwa razy w tygodniu odpady o kodach 150101 i 200303. W okresie od stycznia  do 
lutego 2019r zamawiający zmniejsza ilość pojemników na odpady opakowaniowe 
zmieszane o kodzie 150106 z trzech do dwóch pojemników 1100L oraz na opakowania 
z papieru i tektury o kodzie 150101 z czterech pojemników do trzech 1100L. W tym 
okresie odpady o kodach 150106, 150101  należy odbierać dwa razy w tygodniu a 
odpady o kodzie 200303 należy odbierać raz w tygodniu. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany ilości i częstotliwości wywozu odpadów. 
 

5. Targowisko Świt – położone w Poznaniu, w rejonie ulic: Grochowskiej, Świt, 
Jutrzenka. Miejsce wyznaczone pod pojemnik/kontener znajduje się od strony ulicy 
Jutrzenka. Wielkość wyznaczonego pod pojemniki/kontenery miejsca pozwala na 
umieszczenie trzech pojemników 1100L  na zmieszane odpady opakowaniowe ( kod 
odpadu 15 01 06), czterech pojemników 1100L na opakowania z papieru i tektury (kod 
odpadu 15 01 01) oraz jednego pojemnika 1100L na odpady z czyszczenia ulic i placów 
( kod odpadu 20 03 03). Przyjęto liczbę wywozu odpadów - od maja 2018r do grudnia 
2018r oraz marzec i kwiecień 2019r należy odbierać trzy razy w tygodniu odpady o 
kodach 150106 i 150101 oraz dwa razy w tygodniu odpady o kodzie 200303. W okresie 
od stycznia do lutego 2019r zamawiający zmniejsza ilość pojemników na odpady 
opakowaniowe zmieszane o kodzie 150106 z trzech do dwóch pojemników 1100L. W 
tym okresie odpady o kodzie 150106 i 150101 należy odbierać dwa razy w tygodniu, a 
odpady o kodzie 200303  należy odbierać raz w tygodniu. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany ilości i częstotliwości wywozu odpadów. 
 

6. Targowisko Dolna Wilda – położone w Poznaniu, w rejonie Stadionu "SZYCA", 
między ulicami: Olimpijską, Dolna Wilda i Chwiałkowskiego. Miejsce wyznaczone pod 
pojemniki/kontenery znajduje się od strony stadionu. Wielkość wyznaczonego pod 



pojemniki/kontenery miejsca pozwala na umieszczenie jednego pojemnika 1100L  na 
zmieszane odpady opakowaniowe ( kod odpadu 15 01 06), czterech pojemników 
1100L na opakowania z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01) oraz jednego 
pojemnika 1100L na odpady z czyszczenia ulic i placów ( kod odpadu 20 03 03). 
Przyjęto liczbę wywozu odpadów - od maja 2018r do grudnia 2018r oraz marzec i 
kwiecień 2019r należy odbierać dwa razy w tygodniu odpady o kodach 150106 i 
150101 oraz raz  w tygodniu odpady o kodzie 200303. W okresie od stycznia  do lutego 
2019r odpady o kodach 150106, 150101 oraz 200303  należy odbierać raz w tygodniu. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości i częstotliwości wywozu odpadów. 
 
 

7. Targowisko Rynek Łazarski – położone w Poznaniu, w rejonie ulic: Rynek Łazarski, 
Kącik. Wielkość wyznaczonego pod pojemniki/kontenery miejsca pozwala na 
umieszczenie pięciu pojemników 1100L  na zmieszane odpady opakowaniowe ( kod 
odpadu 15 01 06), jednego pojemnika 10 m3 na opakowania z papieru i tektury (kod 
odpadu 15 01 01) oraz trzech pojemników 1100L na odpady z czyszczenia ulic i placów 
( kod odpadu 20 03 03). Przyjęto liczbę wywozu odpadów - od maja 2018r do grudnia 
2018r oraz marzec i kwiecień 2019r należy odbierać pięć razy w tygodniu odpady o 
kodach 150106 i 200303 oraz jeden raz w tygodniu odpady o kodzie 150101. W okresie 
od czerwca do sierpnia oraz grudzień wywozy sobotnie należy przeprowadzać dwa 
razy w ciągu dnia rano do godz. 9:30 i popołudniu w godzinach między 17:00 a 
19:00.  W okresie od stycznia  do lutego 2019r odpady o kodzie 150106 należy 
odbierać trzy razy w tygodniu, odpady o kodzie  200303  należy odbierać dwa razy w 
tygodniu, odpady o kodzie 150101 należy odbierać jeden raz w tygodniu. Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany ilości i częstotliwości wywozu odpadów. 
 

8. Targowisko przy ulicy Urbanowska - położone w Poznaniu, przy ulicy Urbanowskiej. 
Miejsce wyznaczone pod pojemnik/kontener znajduje się przy placu targowym z 
wygodną drogą dojazdową. Wielkość wyznaczonego pod pojemniki/kontenery miejsca 
pozwala na umieszczenie jednego pojemnika 1100L na zmieszane odpady 
opakowaniowe ( kod odpadu 15 01 06), jednego pojemnika 1100L na opakowania z 
papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01) oraz jednego pojemnika 1100L na odpady z 
czyszczenia ulic i placów ( kod odpadu 20 03 03). Przyjęto liczbę wywozu odpadów - 
od maja 2018r do grudnia 2018r oraz marzec i kwiecień 2019r odpady o kodach 
150106 i 150101 i 200303 należy odbierać jeden raz w miesiącu ( w połowie miesiąca 
). W okresie od stycznia  do lutego 2019r odpady o kodach 150106, 150101 i 200303 
należy odbierać jeden raz w miesiącu ( w połowie miesiąca ).  Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany ilości i częstotliwości wywozu odpadów. 

 
9. Targowisko przy ulicy Racjonalizatorów - położone w Poznaniu, przy ulicy 28 

czerwca 1956 r, Racjonalizatorów, Kasztanowa. Miejsce wyznaczone dla pojemników/ 
kontenerów znajduje się od strony ulicy Kasztanowej. Wielkość wyznaczonego pod 
pojemniki/kontenery miejsca pozwala na umieszczenie trzech pojemników 1100L  na 
zmieszane odpady opakowaniowe ( kod odpadu 15 01 06), czterech pojemników 
1100L na opakowania z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01) oraz jednego 
pojemnika 1100L na odpady z czyszczenia ulic i placów ( kod odpadu 20 03 03). 
Przyjęto liczbę wywozu odpadów - od maja 2018r do grudnia 2018r oraz marzec i 
kwiecień 2019r należy odbierać trzy razy w tygodniu odpady o kodach 150106 i 150101 
oraz jeden raz w tygodniu odpady o kodzie 200303. W okresie od stycznia  do lutego 
2019r zamawiający zmniejsza ilość pojemników na odpady opakowaniowe zmieszane 
o kodzie 150106 z trzech do dwóch pojemników 1100L. W tym okresie odpady o kodzie 
150106 i 150101 należy odbierać dwa razy w tygodniu, odpady o kodzie 200303  
należy odbierać raz w tygodniu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości i 
częstotliwości wywozu odpadów. 
 



 
10. Targowisko Bukowska – położone w Poznaniu w rejonie ulic: Bukowskiej i Polskiej. 

Jest to targowisko sezonowe czynne od kwietnia do września. Miejsce wyznaczone 
pod pojemnik/kontener znajduje się przy placu targowym z wygodną drogą dojazdową. 
Wielkość wyznaczonego pod pojemniki/kontenery miejsca pozwala na umieszczenie 
jednego pojemnika 1100L  na zmieszane odpady opakowaniowe ( kod odpadu 15 01 
06), jednego pojemnika 1100L na opakowania z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 
01) oraz jednego pojemnika 1100L na odpady z czyszczenia ulic i placów ( kod odpadu 
20 03 03). Przyjęto liczbę wywozu odpadów - od maja 2018r do września 2018r oraz 
kwiecień 2019r należy odbierać jeden raz w tygodniu odpady o kodach 150106 i 
150101 oraz jeden raz co dwa tygodnie  odpady o kodzie 200303 Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany ilości i częstotliwości wywozu odpadów. 

 
 
 
 

U W A G A ! 
 
 
Pojemniki i kontenery na odpady muszą posiadać: 

 tabliczkę identyfikacyjną zawierającą: nazwę wykonawcy, pojemność 
pojemnika/kontenera oraz wyraźne oznaczenie rodzaju odpadu, na który ten 
pojemnik lub kontener jest przeznaczony. 
 

 chip elektroniczny, pozwalający na jego odczytanie przez odbiornik znajdujący 
się na pojeździe wywożącym odpady i wygenerowanie miesięcznego zestawienia 
opróżnionych Pojemników.  

 


