Szanowni Mieszkańcy, właściciele nieruchomości,

Dziękuję mieszkańcom gminy za aktywne włączenie się do akcji segregacji odpadów, która na terenie gminy
prowadzona jest juŜ od 10 lat. Korzystając z akcji edukacyjnej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Zielonki (SRGZ), pragnę zaapelować do Państwa o jeszcze większą troskę o Nasze środowisko naturalne.
Niepokojące są przykłady, Ŝe pomimo bardzo dobrze zorganizowanego systemu odbioru odpadów na terenie naszej
gminy, nadal powstają dzikie wysypiska. KaŜdemu z nas przyjemniej i bezpieczniej Ŝyje się w czystości. Zadbajmy
więc o własne podwórko, a terenów wspólnych nie traktujmy jako niczyich! Pamiętajmy, Ŝe oddawanie odpadów
posegregowanych jest w większości BEZPŁATNE, podobnie jak wystawienie odpadów wielkogabarytowych oraz
opon w oznaczonym dniu roku. W aptekach moŜna oddawać nie nadające się do uŜytku lekarstwa, a w kaŜdym
budynku uŜyteczności publicznej znajduje się pojemnik na zuŜyte baterie. WaŜne jest abyśmy odpady segregowali
świadomie, czyli prawidłowo. Usprawni to ich późniejsze wykorzystanie. Na stronie internetowej www.zielonki.pl w
zakładce GOSPODARKA KOMUNALNA znajdą państwo m.in. informację o datach bezpłatnego odbioru
posegregowanych odpadów, a dzięki szkoleniom zorganizowanym w szkołach przez SRGZ, wiedzę na ten temat
zdobyli teŜ gimnazjaliści.
Bogusław Król - Wójt Gminy Zielonki

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?
KOLOR WORKA

SZKŁO

PLASTIK

PAPIER

Źródło:http://zielonki.pl

WRZUCAMY:
- opakowania ze szkła białego, zielonego,
brązowego
tj.: butelki, słoiki, pojemniki itp.
- stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń
metalami i
tworzywami, a takŜe od resztek Ŝywności
Uwaga: przed wyrzuceniem odpadu naleŜy
zerwać folię PCV( papierowe etykiety moŜna
zostawić)
- butelki PET (bez etykiet z PCV!)
Uwaga: przed wyrzuceniem butelkę naleŜy
zgnieść i ponownie zakręcić !!!
- plastikowe opakowania, pojemniki, kubki
- artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw
sztucznych
- folie, woreczki foliowe, reklamówki (czyste)
- TetraPaki - opakowania po sokach, mleku – bez
zawartości
- ksiąŜki, gazety, zeszyty
- torby papierowe
- karton, tekturę
- foldery, katalogi

NIE WRZUCAMY:
- lustra i szkła zbrojonego,
szyb,
kloszy z lamp
- fajansu i porcelany
- zuŜytych Ŝarówek i lamp
jarzeniowych
- zakrętek, kapsli, korków

- styropianu
- opakowań po farbach,
chemikaliach, oleju,
lekach
- folii budowlanej

- opakowań z domieszką
tworzyw sztucznych i folii
aluminiowej
- tłustego i zabrudzonego
papieru

