Zgodnie z ustawą o czystości i porządku w gminach powinniśmy ograniczać masę
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
na składowisko.
Sposobem zmniejszenia ilości odpadów organicznych kierowanych na składowisko jest
oddanie ich przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne lub kompostowanie
w przydomowych kompostownikach
W przypadku niespełnienia tych wymagań Gmina zostanie obciążona karami, które
obciążą przede wszystkim całe społeczeństwo.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do tworzenia na własnych nieruchomościach
przydomowych kompostowników dla potrzeb własnych. Dzięki temu w tani i łatwy sposób
będzie można przekształcić odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w nawóz, który
wykorzystamy we własnych ogrodach.
W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie do Urzędu Gminy w Skrwilnnie faktu
posiadania na swojej nieruchomości kompostownika, by tutejszy urząd mógł
udokumentować odzysk odpadów biodegradowalnych* z terenu naszej gminy.
*odpady biodegradowalne - odpady ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
Zaliczamy do nich tzw. odpady zielone, które powstają w przydomowych ogródkach (skoszona trawa, kwiaty, chwasty,
liście, igliwie, gałęzie krzaków i żywopłotów, kora) oraz odpady kuchenne (resztki żywności, obierki i odpady z warzyw
i owoców, skorupki, fusy z kawy i herbaty itp.).
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Poświadczam zgodność powyższych danych osobowych oraz oświadczam, że na wskazanej powyżej
nieruchomości będę prowadził kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji oraz
wykorzystywał dla własnych potrzeb. W przypadku zaprzestania kompostowania niezwłocznie
poinformuję Wójta Gminy w Skrwilnie, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, pok. nr 4.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
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