
""'"ftYi:ffi.?
Czcrwronra'LmzrzYlrY

Zarzqdzenie nr 54120
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 24 lutego 2O2O r.

w sprawie pod.iqcia dzialaf zmierzajqcych do wyeliminowania ze stosowania
w Urzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i gminnych jednostkach
orga n izacyj n yc h przed m i ot6w wykon a n yc h z tworzyw sztucznych.

Na podstawie arl. 31 otaz art 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. 22019 poz.506 ze zm.).

zarzqdzam, co nastqpuje:

sl
W zwiqzku z negatywnymi skutkami uzywania przedmiot6w wykonanych z tworzyw
sztucznych, w celu ochrony Srodowiska naturalnego, ustalam kierunki dzialania
polegajqce na podjgciu wszelkich mozliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych
dzialah zmierzajecych do wyeliminowania z uzywania produkt6w jednorazowego
u2ytku, wykonanych z tworzyw sztucznych, w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny oraz gminnych jednostek organizacyjnych i zastqpienie ich w miarq
mo2liwoSci produktami wielokrotnego u2ylku z materiatow biodegradowalnych.

s2
1. Zalecam podjgcie dziatan zmierzajqcych do wyeliminowania ze stosowania
produktow jednorazowego u2ytku, ktore powinny byc realizowane stopniowo i miec
charakter dlugofalowy.
2. Dzialania, o ktorych mowa w ust.'1., powinny objqc w szczeg6lno6ci:

t) wyeliminowanie z u2ytku opakowai jednorazowego u2ytku i zastqpowanie ich
opakowaniami wielokrotnego u2ytku i/lub biodegradowalnymi,

2) wszqdzie gdzie to mo2liwe zaprzestania kupowania wody w plastikowych
butelkach i promowania spo2ywania wody butelkach szklanych lub z sieci
wodociqgowej,

3) wykorzystywanie w promocji gminy i miasta gad2et6w i material6w, kt6re
wykonano z material6w podlegajqcych procesowi recyklingu,

4) unikania w miarq mo2liwoSci wykorzystywania folii,
5) inne dzialania w zakresie promowania segregacji odpad6w.

s3
Zalecam zintensyfi kowa6 dzialan ia i nformacyj ne, edu kacyj ne i promujqce skierowane
do wszystkich mieszkancow gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, kt6re zmiezajq
do wyeliminowania ze stosowania produkt6w jednorazowego u2ytku, wykonanych
z tworzyw sztucznych.



s4
Zobowiqzujg Sekretaza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz kierownik6w
gminnych jednostek organizacyjnych do corocznego informowania burmistrza
o sposobie realizacji zarzqdzenia.

s5
ZarzEdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

s6
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Sekretazowi Gminy i Miasta,
Wydziatu Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony Srodowiska oraz
gminnych jednostek organizacyjnych.
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