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ZBIÓRKA BATERII, NAKRĘTEK ELEKTROŚMIECI I KSIĄŻEK 
DLA MIESZKAŃCÓW GMIN OBJĘTYCH SYSTEMEM 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
REGULAMIN 

1. Organizatorem zbiórki jest Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 
Płock. 

2. Zbiórka baterii, plastikowych nakrętek, elektrośmieci i książek będzie odbywać się 
podczas imprez gminnych na Mobilnym Stoisku Informacyjno-Edukacyjnym ZGRP 
zgodnie  z harmonogramem zamieszczonym na stronie:  www.odpady.zgrp.pl. 

3. Celem zbiórki baterii, plastikowych nakrętek, elektrośmieci i książek jest edukacja 
i promowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców objętych systemem 
gospodarowania odpadami w ramach ZGRP, kształtowanie nawyku wyodrębniania 
odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz zwrócenie uwagi 
na korzyści wynikające z recyklingu. Dodatkowym efektem prowadzonej zbiórki jest 
wymiana plastikowych nakrętek, baterii na nagrody dla dzieci i młodzieży w konkursie 
organizowanym przez Związek Gmin Regionu Płockiego w zakresie edukacji 
ekologicznej. 

4. Pod pojęciem baterii rozumie się zużyte baterie i akumulatory, przeznaczone do 
używania w zabawkach, sprzęcie gospodarstwa domowego, telefonach przenośnych, 
komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych. Zbiórka nie obejmuje 
baterii i akumulatorów samochodowych oraz przemysłowych. 

5. Pod pojęciem plastikowych nakrętek rozumie się nakrętki od butelek PET używane 
w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością m.in. butelki po napojach, 
wodzie. Plastikowe nakrętki muszą być czyste. 

6. Pod pojęciem elektrośmieci rozumie się kompletny zużyty sprzęt elektryczny 
i  elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. 

7. Pod pojęciem książki rozumie się złożoną i trwale związaną publikację wielostronicową 
o określonej liczbie stron. 

8. W zbiórce mogą uczestniczyć indywidualni mieszkańcy gminy objęci systemem 
gospodarowania odpadami w ramach ZGRP. Ze zbiórki wyłączone są szkoły i instytucje. 

9. Za przekazanie minimum 0,5 kg baterii, plastikowych nakrętek, elektrośmieci, książek 

mieszkaniec otrzyma 1 sadzonkę (do wyczerpania zapasów). Zebrane baterie, 

plastikowe nakrętki, elektrośmieci oraz książki będą systematycznie przyjmowane                             

i ważone przez koordynatorów zbiórki. Odebranie sadzonki będzie potwierdzone 

podpisem mieszkańca na protokole. 

10. Zgłoszenie udziału w zbiórce tj. dostarczenie do Mobilnego Stoiska Informacyjno-
Edukacyjnego baterii, nakrętek i elektrośmieci jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu. 
 

„NAKRĘTKI, BATERIE, ELEKTROŚMIECI, KSIĄŻKI ZBIERAMY BO O ŚRODOWISKO DBAMY” 


