Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,
najpóźniej z dniem 1 stycznia 2020 r. na terenie wszystkich gmin – członków Komunalnego Związku
Gmin Regionu Leszczyńkiego musi zostać wprowadzony obowiązek selektywnego zbierania odpadów
biodegradowalnych, a w szczególności tzw. „resztek kuchennych” powstających w gospodarstwach
domowych, które dotychczas są gromadzone w pojemnikach na odpady zmieszane.
To oznacza, że oprócz wysegregowania odpadów z papieru, metalu, plastiku, szkła oraz
odpadów zielonych (trawa, liście), każdy właściciel (mieszkaniec) będzie zobowiązany dodatkowo
wysegregować odpady kuchenne, które będzie zbierał w zakupionym przez siebie brązowym
pojemniku na bioodpady (bioodpady nie będą odbierane w workach).
Należy przy tym zaznaczyć, że odpady typu trawa, liście (odpady zielone) nadal będą
odbierane tylko za pośrednictwem Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Ponieważ obecnie nie posiadamy doświadczenia, jak zorganizować w najbardziej prawidłowy
sposób zbiórkę bioodpadów, zamierzamy na terenie Gminy Krobia, która w małej skali pokazuje
obraz całego Związku, przeprowadzić pilotażowy program zbiórki bioodpadów, a wnioski
i doświadczenia z jego realizacji wykorzystać przy wprowadzeniu tego obowiązku we wszystkich
gminach należących do KZGRL.
Poniżej przedstawiamy w punktach sposób realizacji programu pilotażowego.
1. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, zlokalizowanej na terenie Gminy Krobia, który
przystąpi do programu, otrzymana nieodpłatnie w użyczenie, a następnie na własność
brązowy pojemnik na bioodpady – resztki kuchenne, po który należy zgłosić się do SKR Krobia
przy ul. Jutrosińskiej 28A (tel. 65 571 11 54), która w imieniu KZGRL wyda pojemniki
właścicielowi nieruchomości.
Właściciele nieruchomości z Gminy Krobia, którzy nie przystąpią do programu, oraz
właściciele nieruchomości z pozostałych gmin należących do KZGRL będą zobowiązani
wyposażyć swoje nieruchomości w brązowe pojemniki we własnym zakresie i na własny
koszt.
2. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma ulotkę z instrukcją jakie odpady gromadzić
w brązowym pojemniku.
3. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma nowy harmonogram odbioru odpadów,
obowiązujący od 1.02.2018 r., który będzie również dostępny na stronie www.kzgrl.pl.
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UWAGA. Nowy harmonogram spowoduje, że odpady z nieruchomości nadal będą odbierane
co tydzień, ale „na przemian” tzn. w jednym tygodniu odpady zmieszane, a w następnym
odpady biodegradowalne.
4. Właściciele nieruchomości, którzy nie przystąpią do udziału w programie (nie odbiorą
pojemnika na bioodpady) i nie będą wysegregowywać odpadów kuchennych, będą mieli
odbierane odpady zmieszane również z częstotliwością co dwa tygodnie. Taka częstotliwość
jest zgodna z aktami prawa miejscowego, regulującymi gospodarowanie odpadami
komunalnymi, obowiązującymi na terenie Gminy Krobia.
5. Program w trakcie jego realizacji może ulegać modyfikacji w sytuacji, gdy przyjęte do jego
realizacji założenia okażą się nietrafione. O wszelkich zmianach programu właściciele
nieruchomości zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie Gminy Krobia oraz za pośrednictwem strony www.kzgrl.pl.

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt pod nr tel. 65 528 65 69, 660 000 499 lub
adresem poczty elektronicznej sekretariat@kzgrl.pl.
Zapraszamy również na osobiste spotkanie z pracownikami KZGRL, którzy będą pełnić dyżury
w siedzibie SKR Krobia (świetlica) przy ul. Jutrosińskiej 28A w godzinach od 1100 do 1400 w dniach
18.01, 20.01, 23.01, 25.01, 27.01, 30.01, 01.02.
Mając na uwadze dbałość mieszkańców Gminy Krobia o środowisko oraz ich przysłowiową
wielkopolską gospodarność, liczymy, że wszyscy mieszkańcy zaangażują się w realizację pilotażowego
programu zbiórki bioodpadów.
Z poważaniem
w imieniu Zarządu
Eugeniusz Karpiński
Przewodniczący Zarządu Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

W załączeniu przekazujemy:
1. Harmonogram odbioru odpadów;
2. Instrukcję (ulotkę) zasad segregacji bioodpadów.

