
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie oraz Prezes Zakładu Usług Komunalnych
Spółka z 0.0. w Międzylesiu ogłaszają KONKURS pn.:

"Wzorcowa segregacja odpadów w sołectwach "

1. Cel konkursu:
Zachęcenie mieszkańców terenów wiejskich Gminy Międzylesie do efektywnej selekcji
odpadów.

2. Organizatorzy konkursu:
Gmina Międzylesie
Zakład Usług Komunalnych Spółka z 0.0. w Międzylesiu.

3. Czas trwania konkursu:
Konkurs trwać będzie od 15 maja 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

4. Uczestnicy konkursu:
a) Sołectwa Gminy Międzylesie.
b) Sołectwo Międzylesie - punkt przy ul. Lipowej.

5. Zasady uczestnictwa w konkursie:
a) W konkursie nagrodzimy sołectwa, które prowadzą najlepszą segregację w systemie tzw.

"gniazd", czyli pojemników ogólnodostępnych na terenie każdej wsi, do zbierania
papieru, tworzyw sztucznych oraz szkła.

b) Segregacja winna być prowadzona według zasad określonych w Regulaminie konkursu.
c) Oceny właściwej segregacji dokonywać będą pracownicy Zakładu Usług Komunalnych

Spółka z 0.0. w Międzylesiu, podczas każdorazowego wywozu odpadów, przyznając
punkty, zgodnie z Regulaminem konkursu.

d) Konkurs wygra Sołectwo, które zbierze największą liczbę punktów. Ocena punktowa
przedstawiona zostanie do wiadomości publicznej po zakończeniu konkursu.

6. Nagrody i rozstrzygnięcie konkursu:
a) Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci bonów pieniężnych na zakup sprzętu do

utrzymania czystości i zieleni na terenie sołectwa, w wysokości:
I miejsce - 500 zł,
II miejsce - 200 zł,
III miejsce - 150 zł
oraz
dwa wyróżnienia po 125 zł

b) Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników, nastąpi na Dożynkach gminnych 2015 r.

Osoby do kontaktu: Krzysztof Kowalski tel. 748666967, Agata Rarus tel. 748126 327 wew. 20.

Międzylesie, dnia 5 maja 2015 r.
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Regulamin konkursu
pn.: "Wzorcowa segregacja odpadów w sołectwach"

1. Cel konkursu:
Zachęcenie mieszkańców terenów wiejskich Gminy Międzylesie do efektywnej selekcji
odpadów.

2. Organizatorzy konkursu:
Gmina Międzylesie
Zakład Usług Komunalnych Spółka z 0.0. w Międzylesiu

3. Czas trwania konkursu:
Konkurs h-waćbędzie od 15 maja 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

4. Uczestnicy konkursu:
a) Sołectwa Gminy Międzylesie
b) Sołectwo Międzylesie - punkt przy ul. Lipowej

5. Zasady uczestnictwa w konkursie:
a) W konkursie nagrodzimy sołectwa, które prowadzą najlepszą segregację w systemie tzw.

"gniazd", czyli pojemników ogólnodostępnych na terenie każdej wsi, do zbierania
papieru, tworzyw sztucznych oraz szkła.

b) Segregacja winna być prowadzona według następujących zasad:
• do pojemnika niebieskiego zbierane są: gazety, czasopisma, katalogi, zeszyty, książki,

papier szkolny i biurowy, torebki i worki papierowe, kartony, tektura i opakowania
z niej zrobione. NIE NALEŻY WRZUCAĆ: tłustego i zabrudzonego papieru, kartonów
i tektury pokrytych folią aluminiową (np. opakowań po mleku, napojach), papieru
termicznego i faksowego, celofanu, odpadów higienicznych (np. pampersów, pieluch,
podpasek), worków po wapnie, cemencie, tapety.

• do pojemnika zielonego zbierane są: WYPŁUKANE,BEZZABRUDZIEŃ butelki, słoiki
po przetworach, opakowania szklane po pokarmach dla dzieci i kosmetykach, stłuczki
szklane bez nakrętek, kapsli i korków. NIE NALEŻY WRZUCAĆ: naczyń
żaroodpornych, porcelany, fajansu, ceramiki, płytek ceramicznych, butelek
z jakąkolwiek zawartością, lusterek, kineskopów, świetlówek, żarówek, szyb okiennych,
zbrojonych i samochodowych.

• do pojemnika żółtego zbierane są: WYPŁUKANE, PUSTE plastikowe butelki po
sokach, napojach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po
żywności (np. po jogurtach, margarynach), kubki, tacki, folie i torebki z tworzyw
sztucznych, puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe.
NIE NALEŻY WRZUCAĆ: opakowań po olejach silnikowych i spożywczych, smarach,
styropianu, puszek, i pojemników po farbach i lakierach, opakowań plastikowych
z domieszką innych materiałów, opakowań po aerozolu, lekach, środkach chwasto-
owadobójczych, zużytych akumulatorów i baterii, zużytego sprzętu AGD.

c) Oceny właściwej segregacji dokonywać będą pracownicy Zakładu Usług Komunalnych
Spółka z 0.0. w Międzylesiu, podczas każdorazowego wywozu odpadów, przyznając
punkty wg następujących kryteriów:
• 4 punkty za pojemnik wzorcowo napełniony odpowiednim rodzajem odpadów,
• 2 punkty za pojemnik napełniony częściowo prawidłowo (odpady niewłaściwe

posegregowane),
• O punktów za pojemnik nieprawidłowo wypełniony (odpady zmieszane, brudne itp.)

d) Z wykonywanych czynności pracownicy ZUK-u sporządzać będą dokumentację, w tym
fotograficzną.



e) Konkurs wygra Sołectwo, które zbierze największą liczbę punktów.
f) Ocena punktowa przedstawiona zostanie do wiadomości publicznej po zakończeniu

konkursu.

6. Nagrody i rozstrzygnięcie konkursu:
a) Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci bonów pieniężnych na zakup sprzętu do

utrzymania czystości i zieleni na terenie sołectwa, w wysokości:
I miejsce - 500 zł,
II miejsce - 200 zł,
III miejsce - 150 zł
oraz
dwa wyróżnienia po 125 zł.

b) Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na Dożynkach gminnych 2015 r.
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