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ini"lutywy Wladz Miasta Dgblin oraz Zarzqdu Rejonowego Stowarzyszenia Polskiego
Zwiqzku Emeryt6w Rencist6w i Inwalid6w w Dgblinie zwracamy sig do Paristwa z pro(bq

dotycz1c4 utrzymania porzqdku

i

czystoSci

na terenie

Naszego

Miasta.
Pamigtajmy,2e nasze otoczenie Swiadczy o naszej kulturze. To od Nas zaleZy czy otaczaj4ce nas
przyjazne. Utrzymanie por24dku wymaga zaangrtowania
Srodowisko bgdzie zdrowe
wszystkich Mieszkaric6w bez wyj4tku.
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Maj4c na wzglgdzie estetyczny v,rygl4d naszej miejscowoSci

i

zdrowie mieszkaric6w nie

do lasu, na brzegi rzek, dzialki innych mieszkaric6w
oraz do przydro|nych row6w. Nie wylewajmy r6wnieZ Sciek6w na pole i nie spalajmy odpad6w
w domowych piecach. Wszystkie te dziaNaniazagru2aj4 nam samym, naszym dzieciom, wnukom,
przyrodzie Srodowisku,
kt6rym 2yjemy oraz generuj4 konsekwencje zdrowotne,
Srodowiskowe
materialne. Nie tolerujmy zNych zachowart na kuizdy zauwuhony fakt
zaSmiecania
miejscach do tego nieprzeznaczonych reagujmy,
lvysypywania Smieci
zwracajqc uwagg,,Smiec4cym" b4dL informujmy o tym tut.Urzqd Miasta Dgblin.
mo2emy wyrzucat odpad6w
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Przypominarcty, 2e w ramach obecnego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta
Dgblin kuzdy mieszkaniec moze oddad firmie odbieraj4cej odpady komunalne kazd4 iloS6
zmieszanych segregowanych odpad6w powstalych w gospodarstwach domowych zgodnie
z obowiqzuj4cym harmonogmmem. Ponadto mieszkaricy mogq odda6 nieodplatnie w ramach
zbi6rek mobilnych odpady wielkogabarytowe i n:Zyty sprzgt RTV i AGD.
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Wszyscy wiemy, 2e estetyczna posesja nie tylko cieszy oko jej wlaSciciela, ale przede
wszystkim poprawia Nasz wizerunek. Pamigtajmy, 2e dla brudu i balaganu nie ma Zadnego
usprawiedliwienia. Zadbajmy w miarg mozliwoSci o nasze budynki i zielefi wok6l posesji.
Zr6bmy wszystko, aby Dgblin byl czysty i uporz4dkowany oraz stal sig wzorem
dla innych. Nie zaSmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy Naszego Wsp6lnego Dobra, dbajmy
wszyscy razem o lad i porz4dek, zapewnijmy sobie samym i przyszlym pokoleniom - naszym
dzieciom i wnukom maj4tek w postaci czystych las6w, rzek i pigknej przyrody. Wsp6lnie
dbajmy o teren tej ,,Naszej Matej Ojczyznt'', kt6rej jesteSmy gospodarzami.

Apelujemy do wsrystkich mieszkaric6w - troska o poprawg stanu Srodowiska
naturalnego i estetycznego wygl4du naszego otoczenia jest Swiadectwem Naszej kultury
i Swiadcry o zaangaLowaniu mieszkar[c6w w sprarvy spolecznoSci lokalnej.
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Dlatego teL, pragniemy zachgcil wszystkich mieszkaric6w do udzialu w porz4dkowaniu
Naszego miasta. Liczymy na zaangahowanie nie tylko uczni6w plac6wek oSwiatowych, ale tak2e
ich rodzic6w opiekun6w, harcerzy, stowarzyszeh, zakJad6w pracy, zarzqd6w osiedlowych
przecie?
nas, doroslych, mlode pokolenie
wsp6lnot mieszkaniowych.
uczy sig pozytywnych zachowari, kt6re p62niq powielane s4 w doroslym Zyciu.
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Na terenie miasta akcj4 kierowal bgdzie Pan Marcin Daniel inspektor ds. ochrony
Srodowiska, tel.81 883 03 69, pok6j nr 108. Wszystkich chgtnych do wzigcia :udzialu wakcji
prosimy o zgloszenie swojego uczestnictwa do dnia 2I marca2Dl9r. (w godzinach pracy Urzgdu
Miasta) do kieruj4cego akcj4 z Wszczeg6lnieniem daty i miejsca sprz4tanego obszaru. AkcjE
rozpoczynar\y od dnia 2l marca2019 r.
Dla uczestnik6w zabezpieczone zostan4 rgkawice ochronne i worki foliowe na odpady.
Transport nieczystoSci na skladowisko zapewni miejscowy Miejski Zakdad Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.

Jui dziS Dzigkujerny wsrystkim tym Mieszkarflcom
apel i zadbaj4 o estetykg i crysto56 naszej gminy.
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Sporzqdzil: Kamil Krl"pski
Podinspektor ds. pronroc.ji i *'sprilpracl, z zagranica
Tel.8l 883 0l 58
Mai I : kklypski(dunr.deblin.pl

Ag6[in, fnia 8 tnarca 2019 r.
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