
EDUKACJA 

 

Gmina Lutocin dąży do zwiększania i rozwijania świadomości proekologicznej jej 

mieszkańców, w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. W tym 

celu prowadzone są działania informacyjne i edukacyjne, w wyniku których mieszkańcy 

gminy zdobywają wiedzę z zakresu prawidłowo prowadzonej zbiórki selektywnej odpadów, a 

także z zakresu zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ich ilości. 

Informacje są przekazywane mieszkańcom za pośrednictwem:  

 internetu,  

 ulotek informacyjnych, 

 tablic informacyjnych (tablice w Urzędzie Gminy oraz tablice sołeckie) 

 zebrań sołeckich, 

 pracowników Urzędu Gminy Lutocin oraz pracowników firmy odbierającej odpady 

komunalne.  

 

 

Działania informacyjno-edukacyjne w poszczególnych latach: 

 

 2013 

- informacje o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 

instrukcja jej wypełnienia, zamieszczona na tablicach informacyjnych; 

- informacje o sposobie i terminach wnoszenia opłat za wywóz odpadów komunalnych, 

wysyłane indywidualnie do każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej; 

- informacje o zasadach i terminach odbioru odpadów umieszczane na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Gminy, na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach. 

 

 2014 

- ulotki dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lutocin informujące o sposobie 

segregacji odpadów komunalnych; 

 - informacja na stronie internetowej Gminy Lutocin o możliwości oddania odpadów do 

PSZOK w Lutocinie; 

- harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych oraz informacje o zasadach 

odbioru odpadów umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na tablicach 

informacyjnych w poszczególnych sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu;  

 

 

 2015 

- ulotki informujące właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lutocin 

o sposobie segregacji odpadów komunalnych; 

- informacja na stronie internetowej Gminy Lutocin o możliwości oddania odpadów do 

PSZOK w Lutocinie; 

- harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych, wielkogabarytowych, 

ZSEiE i opon aut osobowych oraz informacja o zasadach odbioru odpadów umieszczane na 

tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy, na tablicach informacyjnych w 

poszczególnych sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu; 

- informacje o sposobie i terminach wnoszenia opłat za wywóz odpadów komunalnych, 

wysyłane indywidualnie do każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej; 

 

 



 

 2016 

- kontrolowanie prawidłowej segregacji odpadów poprzez rozpowszechnianie właścicielom 

nieruchomości zamieszkałych informacji dotyczącej weryfikowania przez podmiot 

odbierający odpady prawidłowości selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

- ulotki informujące właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lutocin 

o sposobie segregacji odpadów komunalnych; 

- informacja na stronie internetowej Gminy Lutocin o możliwości oddania odpadów do 

PSZOK w Lutocinie;  

- harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych, wielkogabarytowych, 

ZSEiE i opon aut osobowych oraz informacja o zasadach odbioru odpadów umieszczane na  

tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy, na tablicach informacyjnych w 

poszczególnych sołectwach, na stronie internetowej Urzędu oraz dostarczany mieszkańcom 

indywidualnie przez podmiot odbierający odpady; 

 

 

 2017    

- aktualizacja informacji dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

stronie internetowej Urzędu Gminy w Lutocinie (BIP) 

- informacje na stronie internetowej (BIP) związane z wejściem w życie od dnia 1 lipca 

2017r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 19); 

- bezpośrednie edukowanie mieszkańców prawidłowości selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych podczas kontroli odbioru odpadów komunalnych przez pracownika Urzędu 

Gminy Lutocin oraz pracownika firmy odbierającej odpady;  

- ulotki informujące właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lutocin 

o sposobie segregacji odpadów komunalnych;   

- harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych, wielkogabarytowych, 

ZSEiE i opon aut osobowych oraz informacja o zasadach odbioru odpadów umieszczane na 

tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy, na tablicach informacyjnych w 

poszczególnych sołectwach, na stronie internetowej Urzędu oraz dostarczany mieszkańcom 

indywidualnie przez podmiot odbierający odpady,  

- informacje o sposobie i terminach wnoszenia opłat za wywóz odpadów komunalnych, 

wysyłane indywidualnie do każdego właściciela nieruchomości zamieszkałych 

- zbiórka baterii ze szkół z terenu Gminy Lutocin. 

 


