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Temat: konkurs „zbiórka kartoników po napojach”. 
 
 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta  
Bydgoszczy przy współpracy z Programem PROKARTON z Warszawy realizującym cele 
zawarte w dobrowolnym porozumieniu na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu 
odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej Ŝywności, przeprowadza konkurs na 
zbiórkę kartoników po napojach. 
Konkurs trwać będzie od wrze śnia br. do 15 maja 2013 r.   

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu opisane są w regulaminie załączonym 
do niniejszego pisma. Zawiera on stałe elementy dotyczące ram organizacyjnych, 
podsumowania  i rozliczenia udziału placówki w zbiórce. Przekazanie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska jest dokumentem 
potwierdzającym przystąpienie i uczestnictwo placówki w konkursie. Serdecznie  zapraszając do 
udziału w akcji gwarantujemy zaopatrzenie uczestników w worki przeznaczane do gromadzenia 
odpadów, a takŜe odbiór zebranych odpadów. Wraz z dostarczeniem formularza 
zgłoszeniowego będzie wydany pierwszy pakiet worków.  

Wydawanie pakietów rozpoczynamy od 10 wrze śnia br . w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Jezuicka 4a III pi ętro pokój nr 14.  Kolejne pakiety będą 
dostarczane do Państwa przez przewoźnika podczas odbioru zapełnionych worków.  

Aby osiągnąć oczekiwane efekty konieczna jest ścisła współpraca Państwa pracowników 
z pracownikami naszego Wydziału, a takŜe przewoźnikiem. Po pierwsze, opakowania muszą 
być składowane w specjalnych workach, które będą Państwu dostarczane przez przewoźnika 
do sekretariatu placówki lub w inne wskazane miejsce. Po drugie, biorąc pod uwagę edukację 
ekologiczną dzieci i młodzieŜy, a takŜe optymalizację kosztów wywozu, warunkiem istotnym jest 
by kartoniki były zgniecione przed ich umieszczeniem w worku. Odbiór worków będzie 
prowadzony, co najmniej raz w tygodniu w stałym terminie we wt orek lub pi ątek . 

Serdecznie zapraszamy na stronę www.czystabydgoszcz.pl, gdzie utworzyliśmy link 
poświęcony prowadzonym przez Wydział akcjom ekologicznym. Informujemy takŜe, Ŝe inne 
działania podejmowane przez Państwa placówkę zgłoszone do Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska będą umoŜliwiały uzyskiwanie dodatkowych punktów  
w rankingu końcowym. 

Osoba do kontaktu: Anna Engel tel. 52 58-58-388.  
 
 
 
Do wiadomości: 
- Wydział Edukacji  
Załączniki: 
- regulamin konkursu 
- formularz zgłoszenia 


