
INFORMACJA o selektywnym zbieraniu odpadów BIO i segregacji odpadów oraz ich odbieraniu dla 

budynków wielolokalowych w workach z folii LDPE koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” 

umieszczonych w specjalnych stojakach. 

Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o. informuje i przypomina o możliwość 

segregacji odpadów komunalnych we wszystkich wymaganych frakcjach zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 29 drudnia 2016 r. [Dz. U. z 2017 r., Poz. 19 ze zmianami (Dz. U. z 2018 r., 

Poz. 2482)] oraz Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 

Poz. 2010 ze zmianami, Poz. 2020), oraz Ustawą o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., Poz. 701 

ze zmianami), oraz UCHWAŁĄ NR XLIX/467/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 26 

marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Nowy Tomyśl" (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2018 r., Poz. 2785), oraz zapisami 

SIWZ w postępowaniu ZP.271.2.2018, załącznik Nr 8 do SIWZ-OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) dla 

nieruchomości wielolokalowych we wszystkich altankach śmieciowych – dla budynków 

wielolokalowych w Sektorze I w Gminie Nowy Tomyśl. 

Zasady segregacji odpadów komunalnych we wszystkich frakcjach, które obowiązują w 

Gminie Nowy Tomyśl, dla Sektora I oraz terminy odbioru wszystkich zbieranych frakcji odpadów 

można znaleźć w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w 2020 r. oraz na stronie 

internetowej www.dombud-nt.pl 

Zwracamy uwagę, że Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie odpadów biodegradowalnych 

(BIO) jest następujący: 

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w 
tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone (kod 20 02 01)  
Odpady będą zbierane w pojemnikach lub workach z foli LDPE koloru brązowego oznaczonych 
napisem „Bio”.  
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów biodegradowalnych 1 raz na 4 
tygodnie z zastrzeżeniem okresu od początku kwietnia do końca października – częstotliwość 1 raz na 
tydzień.  
W pozostałym okresie Właściciele będą mogli własnym transportem dowieźć odpady i nieodpłatnie 
oddać w PSZOK. 

Zwracamy uwagę, że bioodpady (odpady biodegradowalne, kod 20 02 01) odbierane są w 

okresie od kwietnia do października jeden raz w tygodniu (w każdy czwartek) – strona 7 

harmonogramu, w pozostałym okresie jeden raz na cztery tygodnie (każdy pierwszy czwartek w 

miesiącu). 

Worek z folii LDPE w stojaku, 120 litrów (kolor brązowy); opis BIO na pokrywie stojaka i na worku 
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