
ZASADY GROMADZENIA I ODBIORU 

BIOODPADÓW 
NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZM „OBRA” 

 

 

Rok 2020 wniesie do dotychczas obowiązującego systemu odbioru 

odpadów bardzo dużo zmian. Na terenie działania Związku Międzygminnego 

„Obra” do dotychczas obowiązujących pojemników/worków: niebieskiego, 

żółtego, zielonego i białego dochodzi pojemnik (okresowo worek) w kolorze 

brązowym na BIOODPADY. 

BIOODPADY będą odbierane WYŁĄCZNIE z pojemników (okresowo  

z worków) przeznaczonych do tego celu! 

 

Do pojemnika/worka na BIOODPADY wrzucamy: 

 odpadki i obierki warzywne i owocowe;   

 resztki jedzenia (bez mięsa i kości); 

 skorupki jaj; 

 fusy po kawie i herbacie; 

 trawę, liście i chwasty; 

 kwiaty i rozdrobnione gałęzie; 

 czerstwe pieczywo. 

 

Do pojemnika/worka na BIOODPADY nie wrzucamy:  

 płynnych odpadów kuchennych w tym tłuszczy;  

 kości, ości, mięsa;  

 ziemi, kamieni, popiołów; 

 odchodów zwierząt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ!!! 

W brązowych pojemnikach/workach BIOODPADY należy 
gromadzić LUZEM lub w workach biodegradowalnych 
(nie wrzucamy odpadów w torebkach foliowych). 

 



JAK BĘDZIEMY ODBIERAĆ BIOODPADY? 
 
 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych o charakterze 

jednorodzinnym, którzy będą segregowali BIOODPADY a nie podejmą się 

ich kompostowania, muszą w Biurze Obsługi Klienta (BOK), właściwym dla 

gminy ich miejsca zamieszkania, pobrać brązowe worki z logo ZM „Obra”: 

obsługa BOK odnotuje ten fakt i poinformuje o terminie odbioru z danej 

miejscowości/ulicy w miesiącu:  

LUTY……………………..   MARZEC……………….     KWIECIEŃ…………………….. 

W miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień odbiór będzie 

się odbywać jeden raz w miesiącu zaś w pozostałe miesiące w roku dwa 

razy w miesiącu. Informacja o kolejnych terminach wywozu 

BIOODPADÓW dostępna będzie na stronach internetowych: Związku, 

Operatorów, Gmin: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn oraz w darmowej aplikacji 

KIEDY WYWÓZ. 

Nadmiar BIOODPADÓW takich jak np.: duże gałęzie, znaczne ilości 

traw i liści nie mieszczących się w brązowym pojemniku/worku można 

oddać w każdej ilości do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK): 

 Berzyna 6 – siedziba PGK; 

 Siedlec, ul. Konwaliowa (oczyszczalnia ścieków); 

 Błotnica– siedziba F.U.H. Dominik Zając, wjazd od ulicy 

Starkowskiej. 

Na przełomie maja/czerwca br. dostępna będzie nowa deklaracja, na 

podstawie której właściciel nieruchomości zamieszkałej, będzie miał 

możliwość zaopatrzenia się w brązowy pojemnik lub skorzystać z ulgi  

w opłacie z tytułu posiadania kompostownika. Usytuowanie kompostownika 

musi odpowiadać zapisom prawa zawartych w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1065).  

 

RECYKLING ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE !!! 

 


