Szanowni Mieszkańcy,
Już po raz kolejny otrzymujecie Państwo ulotkę „To nie są śmieci, nie
wyrzucaj ich do kosza razem z innymi odpadami…” wraz z „ Harmonogramem
zbiórki…”.
Dziękujemy, serdecznie tym, którzy segregują odpady metodą “u
źródła”, a jest Nas coraz więcej. Zadowalający jest również fakt, iż
włączyliście się Państwo w segregację odpadów niebezpiecznych tj. baterii
oraz leków, o których pisaliśmy w poprzedniej ulotce.
Prosimy Państwa o oddawanie zużytych baterii do “GRATOWOZU”
odbierającego odpady problemowe do śmieciarki odbierającej odpady
komunalne lub do pojemników w szkołach, urzędach, sklepach (wykaz miejsc
ustawienia pojemników na zużyte baterie, podany w ulotce o bateriach,
woreczek pozostawiamy do dalszego wykorzystania).
Sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawiamy kompletny! W
lodówkach i zamrażarkach nie rozcinajmy układu chłodzącego, bo to powoduje
uwalnianie freonu, który niszczy warstwę ozonową. Telewizory wystawiamy z
nieuszkodzonym (zbitym) kineskopem.
Świetlówki i żarówki energooszczędne oddajemy do “Gratowozu” w
stanie nieuszkodzonym. Jeżeli już taka żarówka “zbije się”, to pakujemy ją
szczelnie w woreczek foliowy.
Odpadów, które odbierane są “GRATOWOZEM” nie wyrzucamy do
zmieszanych odpadów komunalnych!
Po raz kolejny przypominamy o zakazie palenia odpadów w piecach i
ogniskach. Paląc odpady w piecu zanieczyszczamy powietrze, glebę i wodę oraz
w znacznym stopniu niszczymy komin, co w konsekwencji może doprowadzić do
pożaru.
Ustawa o odpadach dopuszcza jedynie spalenie zgromadzonych
pozostałości roślinnych poza instalacjami jeżeli ich spalanie nie narusza
odrębnych przepisów.
Informujemy Mieszkańców gminy Sarnaki i Platerów o nowej trasie.
Od stycznia 2010 roku nastąpią zmiany na trasie Sarnaki, Rozwadów,...
oraz Platerów, Nowodomki,... Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem
zbiórki, na którym wprowadzone są istotne zmiany dotyczące utworzenia
nowej trasy zbierania odpadów.

To nie są śmieci - nie wyrzucaj ich do kosza
razem z innymi odpadami.
Cenne rzeczy oddziel od śmieci.

MOBILNY PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW
PROBLEMOWYCH

Zbiera się odpady problemowe pochodzące z gospodarstw
domowych od mieszkańców gmin członków Związku.
Należą do nich:
n
n
n
n

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( AGD, RTV)
świetlówki i żarówki energooszczędne
baterie i akumulatory małogabarytowe
odpady wielkogabarytowe (stare meble)

n opakowania zbierane selektywnie ( plastik,
makulatura, szkło)
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