ZASADY SEGREGACJI BIOODPADÓW
(ODPADY KUCHENNE I ZIELONE)
Bioodpady to odpady organiczne powstające w naszych domach i ogrodach z resztek jedzenia lub
roślin. Ulegają one naturalnemu procesowi rozkładu (biodegradacji). Wybrane resztki organiczne
można wykorzystać do produkcji kompostu, który zwiększa żyzność gleby.
W okresie zimowym tj. od miesiąca GRUDNIA do końca LUTEGO, kiedy nie są prowadzone prace
ogrodowe wykorzystujemy tylko małe 35 l worki. Umieszczamy w nich WYŁĄCZNIE odpady kuchenne
pochodzące z gospodarstwa domowego. Odpady kuchenne w tym okresie będą odbierane raz na dwa
tygodnie. Odpady zielone np. liście mieszkaniec może zawieźć do PSZOK-u.

Do worka biodegradowalnego na odpady kuchenne wrzucamy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obierki od warzyw (ziemniaków, marchewki, pietruszki, ogórków, cebuli, itp.)
obierki i skórki od owoców (jabłka, gruszki, banany, cytryny, pomarańcze, itp.)
warzywa i owoce
resztki chleba i pieczywa
pestki owoców (np. brzoskwiń, nektarynek, mango)
łupiny po pestkach dyni i słonecznika
zawartość konserw warzywno-owocowych (kukurydza, groszek, itp., owoce z puszki)
resztki sałatek warzywnych (bez mięsa) i surówek
grzyby i resztki z obierania grzybów
fusy po kawie i herbacie
przeterminowane owoce kandyzowane, suszone
przeterminowane orzechy
skorupki jaj

Od miesiąca MARCA do końca LISTOPADA wykorzystujemy 120 l (duże) brązowe worki na bioodpady.
W tym okresie w brązowych workach umieszczamy zarówno odpady zielone z ogrodów jak i odpady
kuchenne. Ich odbiór odbywać się będzie co tydzień.

Do worka brązowego wrzucamy:
Odpady kuchenne
Odpady zielone w postaci:
•
•
•
•

trawa
liście
rozdrobnione gałęzie
zielone części roślin

nie wrzucamy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kości zwierząt
odchody zwierząt
popiołu
leków
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i MDF
oleju jadalnego
ziemi i kamieni
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

UWAGA
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym
kompostowniku otrzymali ulgę w opłacie. Na te posesje nie będą dostarczane worki brązowe i nie
będą z nich odbierane odpady bio. Natomiast wszelkie odpady pochodzące z przyciętych drzew
i krzewów, które nie są możliwe do skompostowania mieszkaniec może odwieźć do gminnego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej
4, we własnym zakresie.

