
Szanowni Mieszkańcy Gminy Budzyń 

W związku z kolejną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia od miesiąca lutego 2020 roku zbiórki kolejnej frakcji 

odpadów odbieranych od mieszkańców, tzn.: BIOODPADOW. 
W związku z czym. Gmina zakupi odpowiednią ilość pojemników i każdy z mieszkańców: 
• w domach jednorodzinnych otrzyma nieodpłatnie pojemnik 1201 w kolorze brązowym; 
# Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe, otrzymają nieodpłatnie pojemniki 1100 w kolorze 

brązowym. 
Każdy pojemnik będzie opisany w następujący sposób: 

GMINA BUDZYŃ - BIOODPADY 
oraz czytelną naklejkę z opisem poniżej: 

WRZUCAMY LUZEM: 
• obierki owoców i warzyw; 
• resztki ugotowanych warzyw; 
• skorupki od jajek; 
• resztki produktów mlecznych; 
• resztki jedzenia natury roślinnej; 
• suche pieczywo; 
• fusy po kawie i herbacie 

razem z filtrem papierowym; 
• łupiny orzechów; 
• zwiędnięte kwiaty cięte oraz doniczkowe; 
• trawę, chwasty, liście i gałęzie; 
• resztki po zbiorach rolniczych 

i owoce spadłe z drzew. 

NIE WRZUCAMY: 
• zepsutej żywności; 
• resztek Jedzenia w płynie, np. zupy; 
• surowego mięsa, kości i padliny; 
• drewna; 
• piasku; 
• ziemi (w tym chemicznie skażonej gleby) i kamieni; 
• środków ochrony roślin; 
• odchodów. 

Cs 



BIOODPADY muszą być wrzucane do pojemnika LUZEM - bez worków i toreb 
foliowych. Dlaczego? Jeśli nie będziemy tego robić, to zostaną one uznane 
jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, których zagospodarowanie jest bardziej 
kosztowne. Docelowym zagospodarowaniem bioodpadów jest wyprodukowanie kompostu 
bez elementów folii i plastiku. W roku 2020 w instalacji komunalnej w Kopaszynie, wzrosną 
koszty zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 
bioodpadów. Stawki obecne i proponowane zmiany w przyszłym roku przedstawiają się 
następująco: 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 
- 2019 rok - 475,20 zł brutto / tonę odpadu; 
- 2020 roku - 550,80 zł brutto / tonę odpadu; 

2. Bioodpady: 
- 2019 rok - 48,60 zł brutto / tonę odpadu zbieranego w pojemniku, a 64,80 zł 
brutto / tonę zbieranego w worku; 
- 2020 roku - 81,00 zł brutto / tonę odpadu zbieranego w pojemniku, a 97,20 zł 
brutto / tonę zbieranego w worku. 

Drugim powodem wprowadzenia frakcji bioodpadów jest fakt, iż gminy są 
zobligowane do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu. Dotychczas do obliczenia 
tego poziomu wchodziły tylko cztery frakcje. Jednakże po zmianach brane będą pod uwagę 
jeszcze wszystkie odpady zmieszane i bioodpady, a w przyszłym roku poziom selektywnej 
zbiórki musi wynosić minimum 50 % zebranych ogółem odpadów. 

Częstotliwość odbioru bioodpadów z nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Budzyń odbywać się będzie w następujących miesiącach: 

- od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia: 1 raz w miesiącu; 
natomiast zwiększone odbiory będą w miesiącach: 

- od maja do września: 2 razy w miesiącu. 
W miesiącach od maja do września, w przypadku gdy w pojemniku zabraknie 

miejsca na bioodpady. Gmina zapewni specjalne worki biodegradowalne, do pobrania 
w Urzędzie Gminy i u Sołtysów. W takim przypadku bioodpady należy tylko i wyłącznie 
gromadzić w takich biodegradowalnych workach. W innych workach nie będą bioodpady 
odbierane!!! 

Zwracam się z apelem do wszystkich o zastosowanie się do powyższych zasad 
segregacji bioodpadów w Naszych gospodarstwach domowych. 

Prowadzenie rzetelnej i selektywnej segregacji odpadów jest Naszym wspólnym 
celem, gdyż prowadzi do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu oraz ewentualnego 
zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadów. 


