
ODPADY BIODEGRADOWALNE 

Od 01.01.2021 r. mieszkańcom Bolesławca zostaną 

przekazane do użytkowania brązowe pojemniki do 

segregacji odpadów biodegradowalnych 

✓   Do pojemników należy wrzucać: 

• odpady zielone, tj. trawa, liście, chwasty, 

drobne gałęzie z drzew, krzewów                  

i żywopłotów, 

• części roślin z ogrodu, kwiaty, owoce, 

warzywa, rośliny doniczkowe, 

• odpady kuchenne, tj. warzywne i owocowe   

(w tym obierki), 

• resztki jedzenia, stare pieczywo, skorupki 

jaj, fusy po kawie i herbacie itp., 

• drobne niezaimpregnowane drewno, 

trociny i korę drzew.  

 Do pojemników nie należy wrzucać: 

• kości zwierząt i surowego mięsa, wędlin i ryb itp., 

• oleju jadalnego, 

• odchodów zwierzęcych i materiałów nim zanieczyszczonych    

(w tym żwirku dla kotów i ściółki dla gryzoni), 

• popiołu z kominka lub pieca, oraz kamieni, 

• przeterminowanych leków, 

• drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych, 

• płynnych resztek jedzenia, tj. soków, napojów, zup itp., 
• zużytych artykułów higienicznych (w tym pieluch 

jednorazowych), 
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 

Odpady prosimy wrzucać luzem lub w papierowych 

torebkach. Nie wrzucać w workach foliowych, słoikach, 

opakowaniach styropianowych itp.! 



Szanowni Państwo, 

Odpady biodegradowalne będą odbierane z pojemników w zakresie 

uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Pojemniki, w dniu odbioru odpadów, należy 

wystawić przed posesję. Odpady biodegradowalne będą odbierane zgodnie 

z harmonogramem.  

Odpady ulegające biodegradacji to surowce, z których można uzyskać 

cenny nawóz do własnego ogródka. Odpady ulegające biodegradacji zaleca 

się zagospodarować we własnym zakresie w kompostowniku i na własne 

potrzeby. Kompostowanie należy prowadzić na swojej posesji w sposób 

niepowodujący uciążliwości  dla nieruchomości sąsiednich. 

MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu z zebranych od Państwa odpadów 

ulegających biodegradacji wytwarza środek poprawiający właściwości 

gleby. Jego zastosowanie wzbogaca glebę w składniki pokarmowe, 

poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Ma on 

zastosowanie w gospodarstwach rolnych oraz rekultywacji gruntów 

zdegradowanych. MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu posiada decyzję 

zezwalającą na wprowadzenie do obrotu środka organicznego 

poprawiającego właściwości gleby p.n. „Humusol”. 

 

      Odpady biodegradowalne w większej ilości i większych rozmiarów          

– w tym gałęzie i drewno, należy dostarczyć bezpłatnie do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK, Bolesławiec,         

ul. Staszica 6. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej: 

www.mzgk.com.pl.  
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