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ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW I WYDAWANIA TALONÓW 
 

W celu zobiektywizowania wyników akcji wymiany selektywnie zbieranych odpadów na materiał roślinny, w ramach Festynu Ekologicznego „Segregujesz Odpady - Zyskujesz”, ustala się następujące zasady 

przyjmowania odpadów i wydawania talonów: 

1. Udział w akcji wymiany odpadów na talony jest dobrowolny a przystąpienie do akcji jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.  

2. Akcja przyjmowania odpadów i wydawania talonów adresowana jest wyłącznie do mieszkańców Bydgoszczy.  

3. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest na Wyspie Młyńskiej. 

4. Przyjmowanie odpadów i wydawanie talonów odbywa się w sobotę 12 maja 2018 roku, w godzinach od 1200 do 1800. 

5. W czasie trwania akcji za przyniesione odpady wydawane będą talony wg następującego przelicznika: 

Talon o wartości 2 zł za każde: 

 20 sztuk butelek plastikowych 

 20 sztuk puszek metalowych  

 10 sztuk opakowań szklanych 

 5 kg makulatury 

 20 sztuk baterii 

 2 sztuki drobnego sprzętu elektronicznego 

Dwa talony po 2 zł za każdą 1 szt. dużego sprzętu elektronicznego. 

6. Talony będą wydawane za przekazanie odpadów w ilościach i strukturze określonej powyżej. 

7. Jedna osoba może otrzymać kilka talonów w ilości proporcjonalnej do ilości przekazanych odpadów (nie więcej niż 40 talonów). 

8. Odpady przynoszone na festyn w celu ich wymiany winny pochodzić wyłącznie z gospodarstw domowych mieszkańców Bydgoszczy.  

9. Do otrzymania talonów uprawnieni są wyłącznie mieszkańcy Bydgoszczy.  

10. W przypadku wątpliwości organizatorów festynu - osób przyjmujących odpady i wydających talony - że osoba przynosząca odpady w celu ich wymiany na talony nie jest mieszkańcem Bydgoszczy mogą one 

odmówić takiej osobie wydania pokwitowania ilości przyniesionych odpadów i wydania talonów.  

11. Potwierdzenie faktu zamieszkiwania w Bydgoszczy i tym samym rozstrzygnięcie spornej sytuacji na korzyść osoby przynoszącej odpady leży w gestii tej osoby.  

12. Talony upoważniają do zakupu materiału roślinnego na kiermaszu towarzyszącym imprezie. Towary na kiermaszu wydawane będą  

w wyznaczonym punkcie na Wyspie Młyńskiej w godzinach od 1200 do 1800 oraz do dnia 21.05.2018r.w „MALWA” – Ogrodnictwo ul. Łochowska 32 w godzinach otwarcia sklepu. 

13. Materiał roślinny będzie wydawany za talony, z możliwością dopłaty do towarów o wyższej wartości, a także prowadzona będzie wolna sprzedaż. 

14. Odpady będą przyjmowane przez cały czas trwania akcji, jednak talony wydawane będą do wyczerpania przewidzianej ilości. 

15. Ilość talonów dostępnych w ramach akcji jest ograniczona. 

16. Sprawy nieuregulowane w treści niniejszych zasad rozstrzygają pracownicy Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy. 
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Żadnych innych odpadów nie przyjmujemy na wymianę.  

ZASADY PRZYDZIELANIA TALONÓW 

1.    Na przeprowadzenie akcji zostaje przeznaczonych 12 500 sztuk talonów ponumerowanych od numeru 0001 do 12500. 

2.   Talony będą wydawane przez przedstawicieli Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w dniu 12 maja 2018 roku w trakcie festynu. 

3.   Talon składa się z dwóch części. Jedna (po oderwaniu od całości) przekazywana jest osobie przekazującej odpady, druga jako dowód wydania talonu pozostaje do rozliczenia w bloczku. 

4.  Sprawy nieuregulowane w treści niniejszych zasad rozstrzyga Dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi. 

Zbieramy Nie zbieramy 

PLASTIK 

 puste butelki po napojach (PET) 
 butelki po chemii gospodarczej 

(kosmetyki, środki czystości) 

 tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,  
 opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach  
 opakowania po środkach chwasto i owadobójczych  
 styropian 

SZKŁO 

 butelki szklane 
 słoiki (bez nakrętek) 

 ceramika (porcelana, naczynia typu arco, talerze, naczynia żaroodporne, doniczki),  
 lustra,  
 szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,  
 szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),  

 szyby samochodowe 
 żarówki 

PAPIER 

 gazety, książki, zeszyty 
 tekturę zwykłą i falistą,  
 worki papierowe,  
 ścinki drukarskie, 

 opakowania z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,  
 celofan, kalka techniczna, tapety 
 prospekty, foliowane i lakierowane katalogi 
 zatłuszczone papiery np. po maśle 
 kartony po mleku i sokach 

PUSZKI  

 puszki metalowe po napojach  opakowania aluminiowe połączone z papierem lub innymi metalami bądź plastikiem 

 puszki stalowe 
 puszki po konserwach 
 

BATERIE 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

 mały:  
 
 

 

 duży:  

suszarki, żelazka, czajniki, lokówki, golarki, tostery, klawiatury komputerowe, telefony 
komórkowe itp.  
 
 
telewizory, monitory, komputery, kuchenki, pralki itp. 


