
  



  

PAMIĘTAJ !
● Nie wyrzucaj wraz z innymi odpadami odpadów 
niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego;
● W każdym punkcie sprzedaży sprzętu elektronicznego 
możesz oddać stary, zużyty sprzęt w momencie zakupu 
nowego, na zasadzie 1 za 1;
●Zbiórka zużytych baterii jest prowadzona we wszystkich 
szkołach;



  

Zbiórka leków przeterminowanych w specjalnych 
pojemnikach koloru czerwonego, usytuowanych 
w aptekach:

● Centrum Handlowe M1, Apteka „EUROPEJSKA II”
● ul. Spacerowa 4, Apteka „FARMACJA”



  

Niebezpieczne odpady (odpłatnie) oraz zużyty sprzęt 
elektroniczny (nieodpłatnie)  można oddać 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami ,,CORTEX – II'' 
Sp. z o.o. mieszczące się na ulicy Szyb Jana 1 H 41-250 
Czeladź po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu. 
Tel. (32) 265- 93-37
             



  

System selektywnej zbiórki
surowców wtórnych

Na terenie zabudowy wielorodzinnej – ustawione w gniazdach 
po 3 pojemniki z odpowiednim napisem:

● plastik 
● papier 
● szkło     



  

Na terenie zabudowy jednorodzinnej – kolorowe worki 
foliowe.

● makulatura – worek niebieski
● stłuczka szklana – worek zielony
● złom metali – worek czerwony
● tworzywa sztuczne – worek żółty

System selektywnej zbiórki
surowców wtórnych



  

EKOznaki 
Na opakowaniach

 Znak Aluminium  oznacza, że produkt lub jego 
opakowanie wykonany jest z aluminium.

Znak CЄ  oznacza, że wyrób jest zgodny 
z normami Unii Europejskiej. Podstawowym 
kryterium przyznawania znaku jest 
bezpieczeństwo i zdrowie użytkownika.

Znak Dbaj o czystość (kosz na smieci) 
oznacza, że opakowanie powinno trafić do 
kosza na odpady, aby nie zanieczyszczało 
środowiska.



  

Znak Margerytka  występuje na produktach, 
które nieznacznie wpływają na jakość 
środowiska, stosowany w krajach UE.

Znak Szklany  oznacza, że opakowanie 
szklane nadaje się do ponownego 
wykorzystania.

Znak Zielony Punkt (Der Grune Punkt) 
oznacza, że za dane opakowanie wniesiony 
został wkład finansowy. 

Znak Recyklingu  (trzy strzałki) oznacza, że to 
opakowanie nadaje się do ponownego 
wykorzystania aby powstał z niego nowy 
produkt.



  

Rocznie w Czeladzi zbiera się ok. 11000 ton odpadów 
powstałych w gospodarstwach domowych. Zaledwie ok. 
4% z tej ilości jest odzyskiwane poprzez selektywną 
zbiórkę.
Rocznie w naszym mieście likwidowanych jest ok. 10 
dzikich wysypisk o łącznej powierzchni ok. 1000 m2. 

UTYLIZUJ, czyli segreguj swoje odpady według typu 
surowców, z których powstały i wrzuć do 
odpowiedniego pojemnika na odpady. Takie działania to 
odzyskiwanie czyli utylizacja.



  

Czyste środowisko, ochrona lasów, ochrona 
surowców naturalnych...
Wszystko to i jeszcze coś więcej możemy 
uzyskać prowadząc
         SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW.

Jeśli od zaraz nie rozpoczniemy ratowania 
środowiska to za 10 lat dojdziemy do punktu, 
z którego nie będzie powrotu.
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