
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – ZMIANY OD 1.06.22 R. 

ODPADY BIODEGRADOWALNE  

      dzielimy i zbieramy osobno  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obydwie frakcje będą odbierane w tym samym dniu, w workach koloru brązowego, natomiast na workach będą odpowiednie oznaczenia: 

 bioodpady stanowiące odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, 

 odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów. 

 

UWAGA !  

 NA BIO ZIELONE BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ LIMIT W ILOŚCI DO 2 WORKÓW NA JEDEN ODBIÓR Z KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI ! 

Nadwyżkę odpadów zielonych będzie można oddać w PSZOK. Zmiany te mają na celu zmniejszenie rosnących kosztów zagospodarowania odpadów, utrzymania poziomu 

recyklingu oraz wzrost ponownego użycia odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Ponownym użyciem jest m. in. kompostowanie, dlatego od 1 czerwca 

2022 r. właściciele budynków jednorodzinnych, kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym, zwolnieni będą w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości 4,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca ujętego w deklaracji.  

W przypadku dwóch lub więcej deklaracji złożonych na jeden dom w zabudowie jednorodzinnej zwolnienie z opłaty nie przysługuje. W momencie, gdy właściciel 

nieruchomości nie posiada kompostownika, nie kompostuje w nim bioodpadów lub uniemożliwia kontrolę upoważnionemu pracownikowi CZG SGO5, w drodze decyzji traci 

prawo do zwolnienia. Ponowne skorzystanie z ulgi może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy i wymaga złożenia nowej deklaracji. 

W przypadku zadeklarowania kompostownika nieruchomość nie zostanie wyposażona w worki na bioodpady, firma wywozowa nie będzie odbierała bioodpadów od tego 

właściciela nieruchomości oraz nie będzie można ich przekazywać do PSZOK-ów. 

Przepisy dotyczące budowy kompostownika : kompostownik (mały – do 10 m3), powinien znaleźć się w odległości nie mniejszej niż 7,5 m od granicy działki, a 15 m od 

domu. 

Mieszkańcu ! Pamiętaj, aby dokładnie zawiązać każdy worek przed wystawieniem go do odbioru ! 

Bioodpady stanowiące odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw 

domowych 

„bio kuchenne” 

 

Wrzucamy: odpady spożywcze, resztki żywności, obierki po owocach i 

warzywach, skórki od bananów i owoców cytrusowych, fusy po kawie, 

herbacie, skorupki jaj. 

Nie wrzucamy: kości, ości, mięsa surowego, karmy dla zwierząt, 

żwirku dla kotów, sierści psa, ziemi, kamieni i popiołu z węgla 

kamiennego. 

BEZ LIMITU 

 

Odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów 

„bio zielone” 

 

Wrzucamy: rozdrobnione gałęzie, skoszona trawa, liście, kwiaty, 

trociny i kora drzew, spady owoców, kwiaty. 

Nie wrzucamy: ziemi, kamieni, korzeni, popiołu, drewna 

impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych. 

 

 

LIMIT DO 2 WORKÓW 

 


