
Zasady wydawania pojemników na bioodpady: 

 
 

Pojemniki będą wydawane według kolejności składanych wniosków do wyczerpania 

zapasów. 

 

 

Prawo do otrzymania pojemnika na bioodpady mają właściciele nieruchomości, którzy 

spełniają poniższe warunki: 

 

• osoby będące mieszkańcami Gminy Mysłakowice 

• osoby, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

• osoby nie posiadające zaległości opłat za odpady komunalne, 

• osoby, które w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

nie wykazały przydomowego kompostownika oraz nie korzystają z ulgi z tytułu posiadania 

takiego kompostownika. 

 

 

Właściciele nieruchomości, którzy otrzymali pojemniki w ramach akcji „Rady na 

bioodpady” zobowiązani są do: 

• używania pojemnika zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. wrzucania do brązowego 

pojemnika tylko odpadów ulegających biodegradacji, 

• odbiór pojemnika we własnym zakresie, 

• wrzucania do pojemnika odpadów bio luzem, bez woreczków i opakowań, 

• ustawienie pojemnika pod adresem wskazanym w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

• utrzymywania właściwego stanu sanitarnego pojemnika na bioodpady, 

• właściwego zabezpieczenia pojemnika przed uszkodzeniem lub kradzieżą, 

 

Zabrania się: 

• sprzedaży pojemnika, 

• udostępniania pojemnika osobom trzecim, 

• ustawienia pojemnika w miejscu innym niż wskazanym w deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

• użytkowania pojemnika niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

• wrzucania do pojemnika na bioodpady odpadów w workach foliowych, papierowych lub 

innych opakowaniach, 

• przemalowania pojemnika lub zmiany jego funkcji. 

 

 

 

 

Właściciele nieruchomości, którzy otrzymali pojemnik na bioodpady: 

 

w przypadku stwierdzenia braku segregacji bioodpadów, zgodnie z § 1 ust. 3 uchwały XL/263/21 

z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalania  stawki tej opłaty za pojemnik i worek o określonej 

pojemności oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym, 

opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych zostanie podwyższona i będzie stanowić 

dwukrotność miesięcznej opłaty określonej dla danej nieruchomości. 


