
 
 

ODPADY KUCHENNE – Co warto wiedzieć, część 2 

 

Zbliża się kolejna zmiana w systemie segregowania odpadów wynikająca z Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 29.12.2016 r. 

Do dotychczas zbieranych w naszych pergolach śmietnikowych grup odpadów jakimi są plastiki i metale, 

szkło, papier, odpady zielone (liście, trawa, gałęzie) oraz odpady zmieszane dołączą biodegradowalne odpadki 

kuchenne (zwane też bioodpadami). Będą one trafiać do brązowych pojemników. W gminie Kosakowo system ten 

wejdzie w życie już od początku 2019 roku, w pozostałych gminach należących do Komunalnego Związku Gmin 

wprowadzenie nowego pojemnika do segregacji planowane jest na początek 2020 r. 

Obecnie w gminach trwają prace nad zaplanowaniem możliwie płynnego przejścia na nowy system. 

Rozszerzenie systemu segregacji wydawać się może kolejną jego komplikacją, ale efektem wprowadzonych zmian, 

przy rzetelnym podejściu mieszkańców do selektywnej zbiórki bioodpadów, będzie ich prawidłowe 

zagospodarowanie. 

Zachęcamy mieszkańców zabudowy jednorodzinnej do stosowania przydomowych 

kompostowników, w których w naturalny sposób resztki jedzenia, opadłe liście, zeschłe rośliny 

ulegają rozkładowi tworząc dobrej jakości kompost, a następnie przenikając do gleby czy wody, 

krążą w przyrodzie dając życie kolejnym organizmom. 

Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości zagospodarowania bioodpadów w 

kompostownikach przydomowych, powinni zbierać je w osobnych pojemnikach koloru 

brązowego, których opróżnianiem zajmie się firma wywozowa odbierająca odpady z terenu 

gminy i dostarczy je do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Tam po 

wstępnym oczyszczeniu zostaną one skierowane do odpowiednich instalacji pozwalających 

przekształcić je w nawóz lub biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.  

Mieszkańcy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki ”obecnie z powodzeniem segregują 

powstałe w domach odpady na surowce i na kilka innych ich rodzajów. Przekazują w ustalony w poszczególnych 

gminach sposób do utylizacji odpady wielkogabarytowe (meble, opony), zielone (liście, trawę), zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, tekstylia, przeterminowane leki, zużyte baterie, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz 

resztki farb, lakierów (jako odpady niebezpieczne dla środowiska). Dlatego też nie mamy wątpliwości, że wydzielenie 

także odpadów kuchennych, które stanowią od 30-40 % wszystkich wytwarzanych w domach odpadów komunalnych 

nie będzie problemem 

Dzięki odpowiedniej segregacji ww. grup odpadów, do kosza na odpady zmieszane (resztkowe) może trafić 

tylko ok. 15 % wytwarzanych w domach śmieci, które nie nadają się do dalszego przetworzenia i ostatecznie 

kierowane są na składowiska. 

 

Uwaga: 

Zbierać będziemy roślinne odpadki kuchenne takie jak obierki, resztki owoców i warzyw, fusy z kawy czy herbaty, 

skorupki jaj, pieczywo, ciasto, różnego rodzaju resztki żywności (bez mięsa i kości), a także kartonowe wytłoczki po 

jajkach oraz cięte kwiaty. Taka mieszanka odpadów zapewni możliwie wysoką jakość kompostu i potencjał odzysku 

biogazu bez powstawania uciążliwości zapachowych.  

 

 


