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Od 1 stycznia 2018 r. w Gminie Fabianki zaczną obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów
komunalnych. Jest to wymóg wynikający z rozporządzenia Ministra Środowiska Jana Szyszki z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem od nowego roku w gminie selektywnie
zbierane będą następujące frakcje odpadów:
- papier (worek niebieski), m.in. opakowania z papieru, karton, tektura
(także falista),katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i
biurowy, zadrukowane kartki,zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe;
- szkło (worek zielony), m.in. butelki i słoiki po napojach
i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane
opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku
surowców);
- metale i tworzywa sztuczne (worek żółty), m.in. odkręcone
i zgniecione plastikowe butelki po napojach (PET), nakrętki, o ile nie zbieramy
ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach
spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania
po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach,
paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe
puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folia aluminiowa, metale
kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego,
o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców);
- odpady bio (worek brązowy) m.in. odpadki warzywne i
owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście,
kwiaty, trociny i kora drzew, resztki jedzenia.
Odpady zmieszane (pozostałe po sortowaniu, których nie można ponownie wykorzystać) należy zbierać w
pojemnikach oznaczonych napisem: "Odpady zmieszane".
Bezpłatne worki w poszczególnych kolorach oraz szczegółowe
materiały informacyjne na temat prowadzenia selekcji odpadów mieszkańcy gminy
otrzymają wraz z harmonogramem odbioru śmieci na I półrocze 2018 r. Zmiana
sposoby segregacji odpadów komunalnych nie będzie wiązała się ze zmianą stawki opłaty
za odbiór odpadów płaconej przez mieszkańców. W przypadku pytań odnośnie nowego
systemu segregacji można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Fabianki
pod numerem telefonu 54 231 60 06.
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Więcej informacji o nowym systemie segregacji odpadów komunalnych na stronie Ministerstwa
Środowiska
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