UWAGA!!!
w okresie listopad - marzec
przeznaczony wyłącznie na POPIÓŁ
W pozostałym okresie
tj. kwiecień - październik:

UWAGA!!! OD 01.07.2018 r.
NOWE ZASADY
SEGREGACJI ODPADÓW
Urząd Gminy Bełchatów
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97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 13

tel. 44 632 52 11
www.ugbelchatow.pl
SZKŁO

www.eko-region.pl
Oddział Bełchatów
ul. Bawełniana 18

Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, że od dn. 01.07.2018 r. zmianie ulegają zasady segregacji odpadów na terenie gminy
oraz kolory i oznaczenie pojemników do segregacji. Jest to podyktowane wejściem w życie Rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Poniżej przedstawiamy co zmieni się w obecnym systemie segregacji:

1. ZMIANA PRZEZNACZENIA POJEMNIKÓW: pojemnik zielony będzie przeznaczony do zbiórki szkła, natomiast
pojemnik z pomarańczową klapą na niesegregowane zmieszane odpady komunalne:
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2. DODATKOWY POJEMNIK

3. DODATKOWY WOREK

- otrzymają Państwo dodatkowy brązowy
pojemnik przeznaczony na odpady typu bio.

- otrzymają Państwo dodatkowy niebieski worek
przeznaczony do zbiórki papieru i makulatury.

BIO
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4. WYMIANA POJEMNIKA:
- pojemnik zielony z żółtą klapą
zostanie wymieniony
na pojemnik cały żółty

W okresie listopad - marzec
pojemnik na BIO należy
wykorzystywać wyłącznie
do zbierania POPIOŁU.
Częstotliwość obioru:
Kwiecień - październik (BIO)
1 x miesiąc
Listopad - marzec (popiół)
raz na 2 miesiące
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5. Od lipca 2018 r. Spółka "EKO-REGION" będzie prowadziła w terenie działania zmierzające do dostosowania pojemników
do nowych wymagań. W najbliższych tygodniach zostaną do Państwa dostarczone dwie naklejki. Prosimy o umieszczenie
naklejek na posiadanych pojemnikach według poniższych zasad:
1. Zielony korpus, zielona klapa - naklejka na szkło
2. Zielony korpus, pomarańczowa klapa - naklejka zmieszane odpady komunalne

Nowe oznaczenia pojemników są wymuszone zmianą przepisów !!!

