
Skąd wynika konieczność 
selektywnej zbiórki odpadów 
BIO?

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych wynika z  Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z jego treścią 
jesteśmy zobowiązani do zbierania: odpadów 
ulegających biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów. Taki system 
segregacji odpadów obowiązuje na terenie 
całego kraju.

Do czego zobowiązany jest 
każdy właściciel nieruchomości?

Jeżeli mieszkasz na terenie Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego, data 1 października 
oznacza dla Ciebie ważną zmianę. Od tego dnia 
każdy właściciel nieruchomości musi posiadać 
pojemniki do gromadzenia odpadów BIO.

Jeżeli mieszkasz w domu jednorodzinnym, ich 
zakup pozostaje po Twojej stronie. W przypadku 
bloków i domów wielorodzinnych za ich 
dostarczenie odpowiada zarządca lub zarząd 
wspólnoty mieszkaniowej.

Posiadasz przydomowy ogródek? Masz więc 
szansę wybrać między brązowym pojemnikiem 
a  kompostownikiem. Korzystając z  tego 
drugiego przede wszystkim zostajesz zwolniony 
z obowiązku zakupu brązowego pojemnika BIO, 
ograniczasz przepływ odpadów i jednocześnie 
produkujesz pożyteczny kompost.

Musisz jednak pamiętać, żeby zgłosić fakt 
posiadania kompostownika do ZGZM, składając 
stosowne oświadczenie. To prawdziwy zysk dla 
Ciebie i naszej planety.

Potrzebne dokumenty znajdziesz na stronie 
www.zgzm.pl.

Pojemniki na odpady biodegradowalne musi 
spełniać wymagania wynikające z  przepisów 
prawnych. Ustawodawca określił w  jaki sposób 
pojemniki powinny wyglądać:

każdy pojemniki musi być w kolorze brązowym 
z  wyraźnym oznaczeniem BIO.

Wiele dostępnych na rynku pojemników 
posiada system wentylacji i  podwójne dno 
do odprowadzania płynów. Takie rozwiązanie 
ma zapobiegać powstawaniu nieprzyjemnych 
zapachów i wilgotnieniu masy. Wielkość 
pojemnika powinna być dostosowana do 
potrzeb danej nieruchomości.  Właściciele 
domów jednorodzinnych powinni wyposażyć 
nieruchomość w pojemniki o pojemności:

• 0,12 m3 lub 0,24 m3.

Nieruchomości wielorodzinne mogą używać 
następujących wielkości pojemników:

• 0,12 m3, 0,24 m3, 0,66 m3, 0,77 m3 i 1,1 m3.

Nowe zasady segregacji są proste. Zobacz, co 
powinno znaleźć się w brązowym pojemniku:

• kwiaty,
• resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
• suche resztki żywności (bez mięsa),
• obierki z owoców i warzyw,
• przeterminowane owoce i warzywa,
• skorupki jaj,
• fusy po kawie i herbacie,
• trawa,
• liście,
• rozdrobnione gałęzie,
• pozostałości roślinne.

Pamiętaj też, czego do brązowych pojemników 
wyrzucać nie należy:

• płynnych resztek żywności,
• mięsa,
• kości i odchodów zwierząt,
• padłych zwierząt,
• ziemi, kamieni,
• popiołu.

Odpady wrzucamy do pojemnika luzem. Jeżeli 
odpady były zbierane w worku, to należy je 

wysypać do pojemnika, a worek, po opróżnieniu 
wyrzucić do odpadów zmieszanych.

Nowy system  odbioru odpadów zakłada, że:

• wywóz dla budynków jednorodzinnych 
następować będzie raz na 2 tygodnie, 

• wywóz dla budynków wielorodzinnych 
następować będzie raz w tygodniu.

Samodzielnie i nieodpłatnie każdy może 
przekazywać odpady BIO do CPSZOK-u 
znajdującego się w Polkowicach przy 
ul. Działkowej 18.

Jeżeli mieszkasz w domu jednorodzinnym, opłata 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zapewnia Ci odbiór maksymalnie 2 pojemników 
BIO o poj. 0,24 m³ podczas jednorazowego 
odbioru. 

Dla nieruchomości wielorodzinnych limitu nie 
ma - liczba i pojemność pojemników powinna po 
prostu odpowiadać zapotrzebowaniu. Pamiętaj - 
Twoje odpady będą odbierane tylko z pojemników! 
Każdy z nas ma obowiązek segregować odpady!

Kiedy zaczną obowiązywać 
zmiany?

Nowy system zacznie obowiązywać od 
1  października 2019. Masz więc jeszcze czas, by 
odpowiednio przygotować się do nadchodzących 
zmian. Sprawdź dostępne możliwości segregacji 
bioodpadów, porozmawiaj o zmianach z bliskimi 
i wyposaż się w potrzebne pojemniki.

Najlepszym sposobem, by uniknąć zaskoczeń, jest 
wizyta na stronie www.zgzm.pl, gdzie znajdziesz 
wszelkie szczegółowe informacje na temat 
nowych zmian. 

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj  profil ZGZM na 
Facebook 

W razie wątpliwości skontaktuj się z biurem ZGZM 
telefonicznie pod nr. +48 76 840 14 90. 

Jesienią najpiękniej widać, jak zmienia się 
natura. Zieleń zastępują żółcie, a niebieskie 
niebo częściej ustępuje szarym chmurom. 
To sezon, w którym częściej niż inną porą 
możemy pozwolić sobie na modny brąz. Nie 
inaczej będzie w tym roku - do całej palety 
barw ZGZM dołącza właśnie kolor ziemi - 
wraz z symbolem BIO.

Nowe zasady
segregacji odpadów  
na terenie ZGZM Jak powinien wyglądać 

pojemnik na BIO?

Co należy wrzucać do 
brązowego pojemnika?

Jak często będziemy 
odbierać odpady BIO?


