
 WÓJT GMINY SZAFLARY 
                

       INFORMACJA O NOWYM SPOSOBIE SEGREGACJI         
           ODPADÓW KOMUNALNYCH OD LIPCA 2017r.

 W związku ze zmianami sposobu segregacji odpadów komunalnych, które 
wprowadziło Ministerstwo Środowiska rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 
2016r, które zobowiązuje gminy w całej Polsce do dostosowania gospodarki 
odpadami, w zakresie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, 
Wójt Gminy Szaflary uprzejmie informuje: 

~ Od 1 lipca 2017r nastąpi zmiana kolorów worków i sposobów segregacji 
odpadów na terenie Gminy Szaflary. Informacje jak segregować dostępne 
będą na plakatach (tablice ogłoszeniowe), ulotkach (sklepy, szkoły, Urząd 
Gminy), stronie internetowej Urzędu Gminy Szaflary – szaflary.pl  

~ Wszystkich mieszkańców, którzy posiadają worki na odpady
w dotychczasowych kolorach, prosimy o wykorzystanie ich w okresie lipca
i sierpnia w pierwszej kolejności. W przypadku dużej ilości posiadanych 
worków dotychczasowych, można je również oddać do Urzędu Gminy 
Szaflary, pok. nr 7.  

~ Worki w nowych kolorach będą pozostawiane na wymianę przez firmę 
odbierającą odpady komunalne, na dotychczasowych zasadach. 
Uprzejmie prosimy oklejać każdy worek z odpadami, kodami kreskowymi.
Firma odbierająca odpady komunalne ma obowiązek kontroli segregacji 
i raportowania do Urzędu Gminy o wszelkich nieprawidłowościach
w segregacji odpadów. Wynika to z konieczności osiągnięcia przez Gminy, 
odpowiednich poziomów recyklingu, do czego zobowiązują nas wskaźniki, 
wynikające z rozporządzeń Ministerstwa Środowiska.

~ W okresie przejściowym odpady odbierane będą w workach o dotychcza- 
sowych oraz nowych kolorach. W przypadku braku nowych worków, można będzie 
odebrać je również u sołtysów wsi i Urzędzie Gminy Szaflary. Uprzejmie   prosimy  
o stosowanie kompostowników dla odpadów zielonych oraz zgniatanie odpadów. 
Stosując powyższe zasady będziemy mogli utrzymywać niskie opłaty dla 
mieszkańców za gospodarkę odpadami. Niewłaściwe segregowanie, brak 
zgniatania, brak kompostowników - może spowodować podniesienie ceny za 
odbiór odpadów w przyszłości. (Zwiększająca się co roku ilość odpadów 
komunalnych, powoduje podnoszenie kosztów obsługi systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w gminie Szaflary).  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 18 26 123 21
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