Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego

1) Dlaczego Gmina Krobia została wybrana do programu pilotażowego?
Ponieważ Gmina Krobia w największym stopniu pokazuje obraz całego Związku.
2) Czy muszę przystąpić do programu?
Nie ma obowiązku przystępowania do programu pilotażowego, jednakże od 2020 roku
segregowanie bioodpadów będzie obowiązkowe.
3) Czy muszę wyposażyć nieruchomość w brązowy pojemnik?
Nie. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości ma możliwość zagospodarowania
bioodpadów we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie lub jako pożywienie dla
zwierząt, nie musi wyposażać nieruchomości w pojemnik. Kontrole prawidłowości segregacji
odpadów prowadzone przez pracowników KZGRL będą polegały na sprawdzeniu czy
w pojemniku na zmieszane odpady nie znajdują się odpady BIO.
4) Czy jeżeli nie segreguję pozostałych frakcji mogę przystąpić do programu pilotażowego?
Tak. Można przystąpić do programu pilotażowego i segregować tylko odpady BIO.
5) Dlaczego należy segregować odpady BIO?
Obowiązek wynika z §3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U
z 2017 r. poz. 19). Selektywnie zbierać należy m.in. „odpady ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”. Ponadto odpady segregowane można łatwiej
i taniej zagospodarować w porównaniu do gromadzenia ich wspólnie z innymi odpadami (jako
odpady zmieszane).
6) Dlaczego w BIOODPADACH nie mogą się znaleźć odpady zielone jak np. (trawa i liście)?
Przede wszystkim ze względów technologicznych. Bioodpady typu resztki kuchenne są
poddawane procesowi fermentacji w wyniku którego powstaje biogaz będący paliwem do
silników napędzających generatory energii elektrycznej, które następnie jest sprzedawane.
Odpady zielone są przeznaczone do kompostowania, dzięki czemu można uzyskać
wartościowy nawóz organiczny.
Przypominamy, że odpady zielone (trawa, liście) nadal będą odbierane w nieograniczonych
ilościach za pośrednictwem działających na terenie każdej gminy Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
Istotne znaczenie ma również duża różnica w ilości wytwarzanych odpadów zielonych na
poszczególnych nieruchomościach i związane z tym koszty ich transportu i zagospodarowania
w sytuacji gdy wszyscy mieszkańcy ponoszą równą opłatę za gospodarowanie odpadami.
7) Czy zasady obowiązujące w programie pilotażowym będą obowiązywały na stałe?
Jest to program pilotażowy, dzięki któremu uzyskamy odpowiedzi na wiele pytań, co pozwoli
od 2020 roku na terenie całego Związku ustalić najbardziej optymalne sposoby i rozwiązania
dotyczące gromadzenia, odbioru i zagospodarowania BIOODPADÓW. Jeżeli w trakcie realizacji
programu przyjęte założenia okażą się nietrafione np. częstotliwość odbioru odpadów, nie
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wykluczamy, że rozwiązania przyjęte na terenie całego Związku nie będą tożsame
z zastosowanymi w realizacji programu pilotażowego.
8) Czy jeżeli mam niewielką ilość odpadów BIO zgromadzonych w pojemniku mogę go
wystawić w dniu harmonogramu?
Tak, firmy odbierające BIOODPADY odbierać będą każdą ich ilość z brązowych pojemników.
9) Czy można gromadzić odpady BIO w zwykłych workach foliowych?
Nie. Wszystkie BIOODPADY należy gromadzić w brązowych pojemnikach: luzem, w workach
biodegradowalnych lub w papierowych torebkach. Resztki kuchenne można zbierać
w zwykłym worku foliowym, ale do brązowego pojemnika należy wrzucać tylko jego
zawartość. Sam worek jeżeli jest w miarę czysty należy włożyć do worka (kontenera) żółtego
przeznaczonego na odpady plastikowe, a jeżeli jest zabrudzony należy go wrzucić do
pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane. Jednocześnie informujemy, że Komunalny
Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego nie prowadzi sprzedaży worków biodegradowalnych
ani papierowych toreb. Dostępne są one w sprzedaży wolnorynkowej.
10) Czy w związku z wprowadzeniem programu pilotażowego zmieni się stawka opłat za
odpady?
Nie. Realizacja programu pilotażowego nie powoduje zmiany stawki opłat za gospodarowanie
odpadami.
11) Czy do programu pilotażowego mogą przystąpić firmy lub instytucje?
Nie. Program pilotażowy skierowany jest do właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
W związku z tym brązowe pojemniki, które można otrzymać przystępując do programu
pilotażowego nie są przeznaczone dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firm,
instytucji itp.)
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