„Moja rodzina segreguje śmieci – edukacja w zakresie nowych zasad gospodarki odpadami w Gminie Kunice”
Sortowanie śmieci się opłaca. Segregując odpady zapłacisz mniej za ich wywóz.
Odpady to nie tylko „śmieci”. To także szkło, papier, plastik, makulatura, odpady organiczne, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
W znacznej liczbie odpady można przerobić albo ponownie wykorzystać. Po co wycinać kolejne piękne lasy, skoro z makulatury można wyprodukować
nowy papier. Pamiętajmy że liczą się tu dobre chęci. Nikt nie może zrobić wszystkiego ale każdy z nas może coś uczynić dla przyszłych pokoleń.
Wiedza przyjdzie z czasem.
Jak to zorganizować w domu?
W domu możesz ograniczyć ilość koszy do czterech. Do jednego wrzucaj szkło, do drugiego papier, plastik i metal, do trzeciego bioodpady,
a do czwartego pozostałe odpady nie dające się wysegregować. Po wypełnieniu koszy szkło wyrzuć do „dzwona” w pobliżu Twojego domu,
resztę odpadów – do koszy rozmieszczonych na Twojej nieruchomości. Nie musisz kupować specjalnych koszy do domu, wystarczy stare pudełko,
worek lub karton. Nie musisz także zbierać miesiącami starych gazet, makulatury czy szkła, żeby opłacało się je wywieźć do skupu oddalonego
kilometry od domu. Pojemniki do segregacji są wokół Ciebie.
Pamiętaj przed wyrzuceniem:
- zgniataj czyste puszki, butelki, kartony
- czytaj oznaczenia na opakowaniach
- wyrzucaj butelki bez nakrętek

GMINA KUNICE
ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
tel. (76) 857-50-13
www.kunice.pl

BIO ODPADY - pojemnik brązowy
wrzucamy:
·odpady kuchenne – obierki, skorupki jajek,
fusy z kawy i herbaty
·odpady z ogrodów

ODPADY ZMIESZANE
pojemnik czarny

SZKŁO - pojemnik zielony
wrzucamy:
·popiół
·pampersy
·mokry, brudny papier
wrzucamy:
·butelki i słoiki szklane używane do napojów i żywności
·szklane opakowania po kosmetykach

Chcesz wiedzieć więcej, odwiedź nas na: www.kunice.pl
Chcesz otrzymywać bezpłatne sms informacyjne z Gminy Kunice:
wyślij: tak.dle04 na numer 661 000 112
Termin wnoszenia opłat:
Miesięczny – do 15 dnia każdego miesiąca
Pierwsza opłata – do 15 sierpnia 2013r.

TWORZYWA SZTUCZNE
METALE i PAPIER - pojemnik żółty

wrzucamy:
·puszki po napojach
·puszki po konserwach
·drobny złom żelazny
·metale kolorowe
·kapsle
·opakowania oznaczone PET, HDPE, LDPE, PE, PP
·pojemniki po chemii gospodarczej, kosmetykach
·worki, reklamówki, torebki plastikowe
·gazety, prospekty, książki
·karton, tektura
·opakowania wielomateriałowe (np. po sokach)
·papier szkolny i biurowy
·książki w miękkich okładkach
·torebki papierowe
·papier pakowy
·pudełka

Nr konta do wpłat opłaty za śmieci - Bank Spółdzielczy Legnica O/Kunice 97 8649 1028 2001 0000 0228 0003

