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Wkrótce minie rok odkąd rozpoczęliśmy działania pilotażowe w Gminie Krobia związane
z wprowadzeniem selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych, a w szczególności tzw.
„resztek kuchennych” powstających w gospodarstwach domowych, które to przed 01.02.2018r.
gromadzone były przez Państwa w pojemnikach na odpady zmieszane. Naszym zamiarem było
wprowadzenie programu pilotażowego zbiórki bioodpadów w Gminie Krobia, gdyż gmina ta w małej
skali pokazuje obraz całego Związku, a wnioski i doświadczenia z jego realizacji zamierzamy
wykorzystać przy wprowadzeniu tego obowiązku we wszystkich gminach należących do KZGRL już
w 2020 roku. Będąc na półmetku chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi uwagami i sugestiami
dotyczącymi zbiórki bioodpadów, a jednocześnie zachęcić Państwa do wyrażania swoich opinii
i przekazywania spostrzeżeń związanych z gromadzeniem bioodpadów w brązowych pojemnikach.
W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na fakt, że otrzymywaliśmy od Państwa informacje,
iż istnieje duże zapotrzebowanie na odbiór z nieruchomości odpadów zielonych wraz z odpadami
kuchennymi (BIO). Po analizie mas odbieranych odpadów BIO i zapoznaniu się z materiałem który
trafia z Państwa nieruchomości do Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych w Trzebani
postanowiliśmy rozszerzyć zakres odbieranych odpadów z brązowych pojemników o odpady zielone
(z zastrzeżeniem, że ich ilość nie może przekraczać objętości pojemnika przy każdorazowym
odbiorze bioodpadów). Jednocześnie przypominamy, iż każdą ilość odpadów zielonych odbieramy
niezmiennie od Państwa w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych np. w Krobi przy
ul. Jutrosińskiej 28A.
Kolejnym elementem na który chcemy zwrócić uwagę jest konieczność gromadzenia
bioodpadów w pojemniku luzem lub w workach biodegradowalnych (nie należy ich mylić w workami
ze znakiem eko lub ze zwykłymi foliowymi workami); nie będą odbierane odpady, które zmieszane
zostaną z odpadami z tworzyw sztucznych, ze zmieszanymi odpadami itp. (gdyż te nie ulegają
biodegradacji).
Podczas dotychczasowych odbiorów bioodpadów zdarzało się, że w pojemnikach znajdowały
się odpady, które nie należą do grupy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji jak np.
tworzywa sztuczne, lub inne odpady jak np. kości, mięso czy padłe zwierzęta, które z uwagi na przepisy
sanitarno – epidemiologiczne nie mogą się tam znajdować. Kategorycznie niedopuszczalne jest
pozbywanie się w ten sposób takich odpadów.
Cieszymy się, że pilotaż został przez Państwa tak pozytywnie przyjęty i zasady gromadzenia
odpadów w brązowych pojemnikach były przez ten czas przez Państwa w zdecydowanej większości
przestrzegane. Wszystkie wątpliwości z Państwa strony staraliśmy się na bieżąco wyjaśniać. Chcąc
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przypomnieć zasady segregacji bioodpadów dołączamy broszurę informacyjną dotyczącą zasad
segregacji BIOODPADÓW w programie pilotażowym dla gminy Krobia od 01.03.2019 roku
z uwzględnieniem możliwości wrzucania do brązowych pojemników odpadów zielonych.
W razie pytań oraz sugestii dotyczących programu pilotażowego i bioodpadów prosimy
o kontakt telefoniczny po nr tel. 65 540 77 93 oraz 65 528 65 69 w godzinach od 8:00 do 15:00 lub
kontakt mailowy: sekretariat@kzgrl.pl.
Zapraszamy również na osobiste spotkanie z pracownikami KZGRL, którzy będą pełnić dyżury
w siedzibie SKR Krobia przy ul. Jutrosińskiej 28 A w godz. od 12:00 – 14:00 w dniu 14.03.2019 r. , oraz
od godz. 10:00 do 12:00 w dniu 19.03.2019 r. Podczas spotkań będzie można wyjaśnić wątpliwości
dotyczące BIOODPADÓW i prowadzonego programu pilotażowego.

Z poważaniem
w imieniu Zarządu
Eugeniusz Karpiński
Przewodniczący Zarządu Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

W załączeniu przekazujemy:
1) broszurę informacyjną dotyczącą zasad segregacji bioodpadów od 01.03.2019r.
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