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PAMIĘTAJ!
Od 1 lipca 2016 segregujemy
w Gdańsku SZKŁO!

Wszystkie nieruchomości wielolokalowe, które
zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów zostaną
wyposażone w pojemniki na szkło. Do domów
jednorodzinnych dostarczony zostanie pakiet startowy
6 worków.

Do dotychczasowych pojemników na suche i mokre
w Twojej wiacie śmietnikowej dojdzie teraz trzeci
– na SZKŁO! Przygotuj na niego miejsce w wiacie.

Worki na szkło będą sukcesywnie uzupełniane: za każdy
odebrany worek otrzymasz nowy.

Pojemniki i worki na szkło będą koloru ZIELONEGO.
Wszystkie będą specjalnie oznakowane. Będzie na
nich też spis tego, co można, a czego nie można do nich
wrzucać.

Sprawdź Twój nowy harmonogram odbioru odpadów
komunalnych (dostępny na www.czystemiasto.gdansk.
pl). Wystaw worki dzień przed wywozem lub do 5.00
rano w dniu wywozu.

Przedsiębiorco, jeśli segregujesz odpady – złóż nową
deklarację.Tylko wtedy otrzymasz pojemnik na szkło!

Pamiętaj, że odbiór odpadów niesegregowanych jest
dwa razy droższy, niż odbiór śmieci segregowanych.
Segregacja się opłaca!

SZKŁO – zasady segregacji
Do pojemników (worków) na szkło wrzucamy:
opróżnione z zawartości, wypłukane lub umyte
opakowania ze szkła białego, zielonego, brązowego
bez nakrętek, zacisków, korków, kapsli i gumowych
uszczelek tj.:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
butelki po napojach alkoholowych
szklane opakowania po kosmetykach

Do pojemników (worków) na szkło nie wrzucamy:
szkła stołowego, fajansu, porcelany, ceramiki,
kryształów, luster, szkła zbrojonego, żaroodpornego,
okiennego, okularowego, żarówek, lamp jarzeniowych,
fluorescencyjnych i rtęciowych, szyb samochodowych,
reflektorów, zniczy

Pamiętaj, segregowanie się opłaca!

PAMIĘTAJ !!!
nie tłucz szkła przed wyrzuceniem do pojemnika
wrzucaj opakowania opróżnione z zawartości
wypłucz lub umyj przed wyrzuceniem

Masz wątpliwości?
Chcesz o coś zapytać? Skontaktuj się z nami!
Infolinia:
tel. 58 731 64 64 pn., wt., czw., pt. (7.00-15.00),
śr. (7.00-16.30) koszt jak za połączenia lokalne
Biuro Obsługi Klienta
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
ul. Partyzantów 36
e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl
czynne: pn., wt., czw., pt. (7.00-15.00), śr. (7.00-16.30)
Wszystkie informacje na www.czystemiasto.gdansk.pl

DEKLARACJE
- czy trzeba je zmieniać?

Mieszkańcy – składający deklaracje DO-1 i DO-4
(nieruchomości zamieszkałe i te, na których znajdują się
domki letniskowe)
Nie muszą nic robić. Dotychczas złożone deklaracje pozostają
aktualne!
FIRMY, INSTYTUCJE – składające deklaracje D0-2 i D0-3
(czyli tzw. nieruchomości niezamieszkałe)
Firma, która zadeklarowała zbiórkę selektywną musi złożyć
nową deklarację. Tylko wtedy otrzyma pojemniki na szkło.
Aby dostać je od 1 lipca, należy złożyć nową deklarację
najpóźniej do 15 czerwca 2016.

Czy wiesz, że*:
· Gdańsk jest wspaniałym miejscem do życia?
(zadowolonych z miasta, w którym mieszka jest
blisko 95% pytanych!)
· Gdańsk jest doskonałym miejscem do pracy?
(uznaje tak aż 83% zapytanych!)
· od 2012 roku konsekwentnie rośnie satysfakcja
mieszkańców Gdańska z powodu jakości życia
w mieście. Szczególnie duży „awans” odnotowano
w przypadku satysfakcji z terenów zielonych
(o 13 miejsc), przestrzeni publicznej (o 11 miejsc)
i dostępności sklepów (o 10 miejsc), czystości
(o 8 miejsc) i transportu publicznego (o 6 miejsc).
*dane z piątej już edycji prowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej
Badania Jakości życia w miastach (Perception of Quality of Life in European
Cities). Badanie prowadzono w 79 miastach europejskich ze wszystkich
krajów członkowskich UE oraz z Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

