Szanowni mieszkañcy
Trzebnicy
Wzorem innych miejscowości w Polsce Zarząd Miasta
i Gminy zaplanował w tym roku wprowadzenie segregacji odpadów. Segregacja odpadów w pierwszym etapie obejmie mieszkańców centrum miasta
i zabudowy wielorodzinnej. Kolorowe zestawy
pojemnikowe na surowce wtórne zostaną rozmieszczone w widocznych punktach na terenie miasta.
Ulotka jaka Państwo otrzymaliście jest instrukcja jak
należy prawidłowo prowadzić segregacje odpadów.

MAKULATURA

do pojemnika w kolorze niebieskim
nale¿y wrzucaæ papier, karton, gazety

Segregacja odpadów
i powtórne ich wykorzystanie
obni¿a koszt usuwania
i zagospodarowania œmieci
i chroni œrodowisko
Z roku na rok Polacy produkują coraz więcej śmieci.
Każdy mieszkaniec Trzebnicy tworzy około 300 kg
odpadów rocznie.
Dlatego też gminne wysypisko w Jaszycach jest
prawie w całości zapełnione. Dalsze jego funkcjonowanie wymaga znacznego zmniejszenia strumienia odpadów wpływającego na wysypisko.
W przyszłości planowana jest budowa nowego
wysypiska. Wszystkie inwestycje związane z gospodarką odpadami są kosztowne. W interesie
mieszkańców naszego miasta leży więc maksymalne
ograniczenie codziennie powstających odpadów.
Prawidłowo prowadzona segregacja oraz codzienne,
świadome zachowania konsumentów mogą znacznie zmniejszyć ilość odpadów.

SZK£O

PLASTIK, ALUMINIUM

do pojemnika w kolorze zielonym
- butelki i opakowania szklane

do pojemnika w kolorze ¿ó³tym
- butelki plastikowe
i puszki aluminiowe

W roku przyszłym planowane jest objęcie segregacją
pozostałej części miasta. Mieszkańcy domków
jednorodzinnych będą segregować surowce wtórne
do worków foliowych.

Do druku przygotowa³a: Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej „Zielona Akcja”
59-220 Legnica, ul. Roosevelta 1, tel./fax (076) 862-94-30, e-mail: z_akcja@free.ngo.pl

Zachęcamy do:
• używania w czasie zakupów, siatek i koszyków
zamiast plastikowych reklamówek,
• kupowania towarów w większych porcjach,
unikania towarów nadmiernie (wielokrotnie)
opakowanych,
• kupowania towarów w opakowaniach zwrotnych
lub nadających się do ponownego przerobu,
• zgniatania i prasowania wszelkich opakowań
wrzucanych do domowego pojemnika, zajmą
wówczas mniej miejsca na wysypisku.
Opakowanie przyjazne dla środowiska to papier,
tektura i szkło.
Dodatkowe informacje w sprawie segregacji odpadów mo¿na
uzyskaæ w Urzêdzie Miasta i Gminy Trzebnica: tel. 312 06 11, wew. 376

Pozosta³e odpady
nie objęte segregacją
należy wrzucać do pojemników
na odpady komunalne ustawione
w dotychczasowych punktach.

Wrzucaj:

Nie wrzucaj:

kartony, pudełka
papierowe, gazety,
wydawnictwa,
tekturę falistą, torebki
papierowe.

tworzyw sprzężonych (opakowania po mleku,
napojach, sokach i papierosach), kalki, papieru
przebitkowego, zabrudzonych
tłuszczami, np. z masła lub margaryny.

Wrzucaj:

butelki plastikowe
po napojach i chemii
gospodarczej (butelki
powinny być spłaszczone, mieć odkręconą nakrętkę),
puszki aluminiowe po napojach i piwie.

Nie wrzucaj: plastiku brudnego i innych
tworzyw sztucznych.

Pojemniki

zielone

Zastosowanie siê

Wrzucaj:

czyste, szklane butelki i słoiczki po napojach bezalkoholowych, sokach, przecierach itp., butelki po winie,
piwie i innych napojach alkoholowych; szklane pojemniki
muszą być pozbawione części metalowych, słoiki bez
nakrętek, butelki bez kapsli, nakrętek,
obrączek na szyjkach.

Nie wrzucaj:

butelek fajansowych,
porcelanowych, z tworzyw
sztucznych, luster, szkła
zbrojonego, okiennego,
zakrętek, kapsli i korków.

Państwa do powyższych zaleceń spowoduje,
że wysegregowane surowce
będą czyste i chętnie przyjęte przez zakłady
je przetwarzające.

