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

Bioodpady
zasady zbierania i odbierania:
- ODPADÓW SPOŻYWCZYCH I KUCHENNYCH
- ODPADÓW Z OGRODÓW

Zasady zbierania i odbierania
ODPADÓW SPOŻYWCZYCH I KUCHENNYCH

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.

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.
Uwaga

Odpady spożywcze i kuchenne nie należy wrzucać
do pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

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 są odbierane w terenie oraz
przyjmowane w PSZOK – nie dotyczy właścicieli nieruchomości,
którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów.

Zasady odbierania
ODPADÓW Z OGRODÓW

Do odpadów z ogrodów zaliczamy:
- świeżą trawę, liście, ścięte kwiaty, części drobnych gałęzi, których
wielkość nie będzie przekraczać 40cm itp. – pochodzące
z nieruchomości na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny
Pamiętaj
Odpady z ogrodów są przyjmowane od właścicieli nieruchomości
w każdej ilości wyłącznie w PSZOK – nie dotyczy właścicieli
nieruchomości,
którzy
zadeklarowali
kompostowanie
bioodpadów.
Właściciele nieruchomości, którzy kompostują nie są zobowiązani
do zakupu pojemników do zbiórki odpadów spożywczych
i kuchennych oraz przekazania ich do podmiotu odbierającego
odpady.

Ulga z tytułu kompostowania

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujący
bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Aby skorzystać z powyższego zwolnienia należy:
1) być właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym,
2) posiadać
przydomowy
kompostownik,
w
którym
kompostowane są odpady ulegające biodegradacji (odpady
spożywcze i kuchenne oraz odpady z ogrodów),
3) złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości
deklaruje, że posiada kompostownik przydomowy i kompostuje
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym.
Pamiętaj:
Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają kompostownika i korzystają
z odbioru odpadów spożywczych i kuchennych w brązowym pojemniku oraz
przekazują odpady spożywcze i kuchenne, odpady z ogrodów do PSZOK-u
nie składają nowej deklaracji.
Uwaga
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację że
posiada kompostownik przydomowy i kompostuje bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza osobie dokonanie oględzin
nieruchomości, w celu weryfikacji w/w informacji ze stanem faktycznym
– Burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

