
INFORMACJA O ODPADACH BIODEGRADOWALNYCH I ICH 
WYKORZYSTANIU 

 

Odpady biodegradowalne – odpady ulegające rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale 
mikroorganizmów, stanowiące: odpady kuchenne, skorupki jajek, fusy, skoszona trawa, liście, chwasty, 
kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałązki, darń, osady denne z sadzawek, popiół drzewny, 
torf itp.  

Bardzo dużą część naszych codziennych odpadów stanowią resztki kuchenne, resztki roślinne pochodzące z 
ogrodów i skoszona trawa. W wielu przypadkach, odpady te składowane są na wysypisku, gdzie ulegają 
procesom rozkładu. Rozkładające się odpady organiczne wchodzą w reakcję z odpadami niebezpiecznymi 
powodując skażenie gleby, powietrza i wody. 

Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 15 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice 
odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone powstałe na terenie nieruchomości należy 
zagospodarować we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych, ewentualnie poprzez 
przekazanie ich biogazowniom rolniczym lub postępować z nimi na zasadach określonych odrębnymi 
przepisami, a w przypadku odpadów zielonych przekazywać również do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

NIESTOSOWANIE SIĘ DO ZAPISÓW REGULAMINU, KTÓRY JEST AKTEM PRAWA 
MIEJSCOWEGO PODLEGA KARZE GRZYWNY! 

Kompostowanie opłaca się każdemu – każdy, kto zagospodaruje we własnym zakresie odpady 
biodegradowalne (kompostownik i/lub skarmianie zwierząt) obniży koszty odbioru odpadów komunalnych 
jakie zobowiązany będzie ponosić po wprowadzeniu w 2013r. nowego systemu odbierania tych odpadów 
tzw. „podatek śmieciowy”, jest to bowiem rodzaj selektywnej zbiórki. 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami na Gminy nałożono obowiązek ograniczenia ilości składowanych na 
wysypiskach - odpadów biodegradowalnych. 

Gminy, które nie wywiążą się z powyższego obowiązku zostaną obciążone wysokimi karami pieniężnymi, 
które obciążą przede wszystkim społeczność naszej Gminy.  

W związku z powyższym w celu udokumentowania ograniczenia składowanych na 
wysypiskach - odpadów biodegradowalnych oraz podjęcia działań w celu ich dalszej 
redukcji, a tym samym uniknięcia finansowych konsekwencji niezbędne jest wypełnienie 
dołączonego oświadczenia! 

 

 

 

 

W razie wątpliwości prosimy dzwonić na nr tel. 74/8503486. 
Wypełnione oświadczenie (w załączeniu) proszę złożyć do 30.06.2013r. w Urzędzie Gminy w Marcinowicach 
(pok. nr 3-5). 
 

 
 
 
 
 



 
OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE ILO ŚCI I SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW 

BIODEGRADOWALNYCH NA TERENIE GMINY MARCINOWICE 
 

Ja niżej podpisany: 
 
1. Imię i nazwisko……………………………..……………………………………………………... 

2. Adres zamieszkania………………….………………………......................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Rodzaj zabudowy (np. jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa itp.) …………………………. 

4. Ilość osób w gospodarstwie domowym* (faktycznie zamieszkujących pod wskazanym adresem bez 

względu na miejsce zameldowania) ………………………... 

5. Ilość odpadów biodegradowalnych powstających w gospodarstwie domowym w ciągu 1 miesiąca w kg 

(orientacyjnie) ………... 

Niniejszym oświadczam, że odpady biodegradowalne zagospodarowuję w następujący sposób (zaznaczyć 

właściwą odpowiedź): 

€€€€ kompostuję we własnym kompostowniku 

€€€€ wykorzystuję do skarmiania zwierząt 

€€€€ składuję w pojemniku na odpady komunalne, ale zobowiązuję się do założenia kompostownika do 

(określić termin) ………..…………… 

€€€€ składuję w pojemniku na odpady komunalne, nie mam możliwości kompostowania tych odpadów 

ponieważ ……………………………………............................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….  

 

 

Podpis  

 

 

* Definicja gospodarstwa domowego - Zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie 
utrzymujących się (jednoosobowe i wieloosobowe - 2 i więcej osobowe) 
Źródło definicji  

• Ustawa z dnia 04 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r.  
Miejsce publikacji Dz. U. 2010 r. Nr 47 poz. 277 
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