Urząd Gminy w Wilamowicach
ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice
tel. 33 812 94 30, fax 33 812 94 31

BIO
ODPADY SPOŻYWCZE I KUCHENNE
zasady zbierania i odbierania od 2018 roku

Szanow ni M ieszkańcy
Zgodnie z nowymi wymogami przepisów prawa
właściciele nieruchomości mają obowiązek poddać segregacji
kolejną frakcję odpadów, tj. odpady spożywcze i kuchenne.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2018 r. Gmina
Wilamowice będzie odbierać od właścicieli nieruchomości
oraz przyjmować w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych odpady spożywcze i kuchenne.

Do odpadów spożywczych i kuchennych zaliczamy:


resztki z przygotowywanych
i spożywanych posiłków (stałe), min.
- resztki i obierki owoców i warzyw,
- odpadki z ryb, odpadki z mięsa, nabiał,
- skorupki jajek, skorupki z orzechów,
- resztki z zaparzania kawy i herbaty,

 zepsuta, przeterminowana żywność,
 papier zanieczyszczony żywnością,
 ręczniki papierowe.
Selektywna
zbiórka
pozostałych
frakcji
odpadów
(papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, popiół)
pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Uw aga
Odpady spożywcze i kuchenne nie należy wrzucać do
pojemnika

na

niesegregowane

(zmieszane)

odpady

komunalne.
Odpady spożywcze i kuchenne oraz odpady zielone
należy

w

pierwszej

kolejności

poddawać

procesowi

kompostowania.
Właściciele

nieruchomości,

którzy

kompostują

nie

są

zobowiązani do zakupu pojemników do zbiórki odpadów
spożywczych i kuchennych oraz przekazania ich do podmiotu
odbierającego odpady.

Zasady

zbierania

i

odbierania

odpadów

spożyw czych i kuchennych w przypadku braku
możliw ości kompostow ania:
Odpady spożywcze i kuchenne należy zbierać w pojemnikach
koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.
Zakup

pojemników

jest

obowiązkiem

właścicieli

nieruchomości.
Do zbiórki należy stosować pojemniki o poj. 120l do 240l
posiadające z boku otwory odpowiedzialne za cyrkulacje
powietrza i ruszt na dnie, który umożliwia odseparowanie
płynów i ułatwia czyszczenie.
Pojemniki muszą posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu,
wytrzymałość i być dostosowane do odbioru mechanicznego.
Uw aga
Do pojemników na odpady spożywcze i kuchenne
nie wrzucamy:


kości zwierząt,



odchodów zwierząt,



odpadów zielonych (w tym trawy),



ziemi, kamieni.

Pamiętaj
Odpady spożywcze i kuchenne będą w każdej ilości odbierane
i przyjmowane w PSZOK.
Odpady zielone są przyjmowane w każdej ilości wyłącznie
w PSZOK.

