„ZGNIEĆ BUTELKĘ PRZED WYRZUCENIEM”
Urząd Miejski w Łazach wspólnie z firmą ALBA Południe Polska Sp. z o.o. która
odbiera odpady z nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej Gminy propaguje
i nawołuje do stosowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska. Przede wszystkim
chodzi o recykling odpadów, a szczególnie redukowanie ich objętości.
Z półrocznej obserwacji zarówno Gminy jak i firmy odbierającej odpady wynika, że
pomimo prawidłowo prowadzanej segregacji pojawia się problem braku redukowania
objętości opakowań kartonowych, puszek i butelek typu PET.
Problem dotyka przede wszystkim budynków wielolokalowych gdzie w większości
segregacja odpadów funkcjonuje dopiero od 1 lipca 2013 roku.
Należy pamiętać, że jeśli mieszkańcy nie będą zgniatać opakowań będzie pojawiać się
ciągły problem przepełniania pojemników z odpadami segregowanymi, a odpady te będą
zalegać wokół pojemników.
Pamiętajmy, że kilka zgniecionych butelek PET zajmuje w kontenerze tyle samo
miejsca co jedna nie zgnieciona butelka.
Przypominamy również, że od 1 lipca 2013 roku przy ul. Pocztowej 14 w Łazach
funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego można
bezpłatnie oddać takie odpady jak:
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie
- zużyte opony (tylko z samochodów osobowych)
- tekstylia , ubrania,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady zielone i ulegające biodegradacji.
W PSZOK-u przyjmowane są odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
w tym również od właścicieli i najemców budynków wielolokalowych w dniach:
- poniedziałek, środa w godz. 7ºº - 11ºº
- wtorek, czwartek w godz. 13ºº - 17ºº
- sobota w godz. 8ºº - 12ºº
Oddawanie wysegregowanych odpadów do PSZOK (szczególnie sprzętu AGD i RTV,
odpadów wielkogabarytowych) zamiast ustawianie przy kontenerach to również poprawa
estetyki otoczenia.
Pierwszym krokiem w przekonaniu mieszkańców naszej Gminy, a szczególnie
mieszkańców budynków wielolokalowych do konieczności redukcji objętości odpadów było
przeprowadzenie akcji naklejania na pojemnikach naklejek propagujących zgniatanie
opakowań.
Pamiętajmy:
Wystarczy tylko zgnieść karton, puszkę czy butelkę PET przed wrzuceniem do
pojemników do tego przeznaczonych, by zredukować objętość odpadów i tym samym
przyczynić się do utrzymania czystości wokół pojemników.
Nie trzymaj powietrza w butelce
ZGNIEĆ JĄ!!!
Urząd Miejski w Łazach

