REGULAMIN AKCJI „ EKO SKARYSZEW 2018 ”
1. Organizatorem akcji jest Urząd Miasta i Gminy oraz Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Skaryszewie.
2. Cel akcji : rozbudzenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Skaryszew, troska
o środowisko naturalne, zwiększenie powierzchni terenów zielonych, promocja Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, poprawa estetyki otoczenia, walka ze
smogiem.
3. Przedmiotem akcji jest prawidłowe postępowanie z odpadami opakowaniowymi oraz ZSEE
wytworzonymi na terenie Gminy oraz przekazania do recyklingu. Nagrodzenie postawy
ekologicznej mieszkańców będzie polegało na wręczeniu sadzonki drzewka lub krzewu za
dostarczenie dwóch worków 120 l prawidłowo posegregowanych odpadów opakowaniowych
lub zużytego kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
4. Odpady opakowaniowe objęte akcją:
- szkło – opakowaniowe butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach bez zawartości
- makulatura - opakowania z papieru i tektury , kartony, gazety, czasopisma, książki,
katalogi, prospekty, kalendarze, papierowe torby na zakupy,
- tworzywa sztuczne - opakowania z tworzyw sztucznych, plastikowe opakowania po
żywności np.: jogurtach, margarynach, butelki PET, opakowania po kosmetykach, płynach do
mycia i chemii gospodarczej, plastikowe koszyczki po owocach itp.
- metale – opakowania metalowe, puszki po konserwach, napojach, piwie, metale żelazne
i nieżelazne, garnki metalowe, druty, pokrywki do słoików, kapsle, metalowe nakrętki, drobny
złom żelazny,
- kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( pralki, zmywarki, kuchenki, monitory,
telewizory – 1 szt – 1 drzewko,
- drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny : komputery, żelazka, odkurzacze, suszarki itp.
2 szt – 1 drzewko)
5. Akcja „ EKO SKARYSZEW 2018 ” skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy
Skaryszew będących osobami fizycznymi.
6. Dwa worki 120 l starannie wysegregowanych odpadów opakowaniowych lub ZSEE należy
dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się w
siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie ul, Piaseckiego
15.
7.

Odbiór sadzonek nastąpi w biurze Zakłady w dniach od poniedziałku do . piątku
w godz. 7.00 – 15.00 po okazaniu dokumentu „PZ” . który otrzymacie Państwo
w chwili dostarczenia odpadów do PSZOK oraz dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami za ostatni kwartał kalendarzowy.

8. Czas trwania Akcji „ EKO SKARYSZEW 2018 ”od 16.04 2018 do 15.06.2018 r.

.

