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PIERWSZA STOLICA POLSKI

Co miesiąc do wygrania 
trzy nagrody małego sprzętu AGD

W czerwcu 2017 r., podczas dni otwartych, 
w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, 

losowane będą trzy nagrody główne
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www.NagradzanieZaSegregowanie.gniezno.eu

regulamin oraz informacje o zwycięzcach na stronie internetowej:

Partnerzy akcji:

1 w
rześnia 2016 r.



W marcu 2016 r. otrzymaliście Państwo zawiadomienie 
dotyczące nowych zasad dokonywania opłat za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 
w tym nowy numer konta bankowego. W zawiadomieniu 
znajdziecie Państwo numer identykacyjny płatnika - to 
Państwa numer identykacyjny w konkursie.
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*) swój numer identykacyjny w konkursie można zapisać na dowolnym papierowym 
materiale samoprzylepnym i nakleić go na worek z odpadami suchymi lub opakowaniami 
szklanymi. Naklejki można również pobrać w Referacie ds. Zagospodarowania Odpadów 
w Urzędzie Miejskim (pokój nr 02-03; tel.: 61 426 04 85 / 86).

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

S50789
Zawiadomienie

To jest Twój numer
identykacyjny w konkursie

5

Na naklejce należy wpisać swój numer identykacyjny 
w konkursie, a następnie wyciąć ją z arkusza i nakleić 
na worek z odpadami „suchymi” lub opakowaniami 
szklanymi*

4
S50789S50789

Wraz z informacją o konkursie otrzymali Państwo 
naklejki do wpisania swojego numeru 
identykacyjnego w konkursie.3
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W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy, dostarczony do Państwa
wraz z ulotką oraz oddać go w Referacie 
ds. Zagospodarowania Odpadów w Urzędzie
Miejskim (pokój 02-03) lub w Biurze Podawczym albo
przesłać do Urzędu Miasta, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno.

Worek z odpadami „suchymi” należy umieścić
we właściwym pojemniku zbiorczym. Opakowania
szklane umieszczamy w worku dostarczonym przez
rmę odbierającą odpady. Naklejkę z numerem 
identykacyjnym naklejamy na worku.

Formularz 
zgłoszeniowy

Odpady SUCHE
umieszczaj w worku

Opakowania SZKLANE
umieszczaj w worku

ODPADY
SUCHE

SUCHE

SZKŁO

S50789

S50789

worki z odpadami 
suchymi umieszczaj 

w odpowiednich 
pojemnikach

worki z opakowaniami 
szklanymi umieszczaj 

przed posesją w dniu odbioru

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt
z Referatem ds. Zagospodarowania Odpadów:

telefon: 61 426 04 85 / 86; e-mail: marzena.rewers@gniezno.eu
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