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Odpowiadając na interpelację Panów Radnych z dnia 20 września 2019 roku w sprawie
wprowadzenia segregacji śmieci w szkołach na terenie Miasta Lublin uprzejmie informuję,
że realizacja proponowanego przez Panów programu polegającego na udostępnieniu
placówkom oświatowym zestawów pojemników do selektywnego zbierania odpadów zostanie
uwzględniona w przyszłorocznym wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie z prośbą o dotację na realizację zadań z zakresu edukacji
ekologicznej.
Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że w związku ze zmianą podstawowych zasad
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, miasto Lublin realizuje od 2017 roku szeroko
zakrojoną kampanię informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie. Aby dotrzeć do jak
największego grona odbiorców wykorzystano liczne kanały komunikacji i różnorodne formy
przekazu. W roku 2018 opracowana została szczegółowa ulotka informacyjna, która została
przekazana wszystkim mieszkańcom Lublina w drodze wysyłki bezadresowej.
O zmianach w sposobie segregacji odpadów mieszkańcy naszego miasta byli
informowani ze spotu radiowego, billboardów oraz plansz informacyjnych emitowanych na
monitorach LCD w autobusach komunikacji miejskiej. Powstał również krótki film dotyczący
zasad selektywnej zbiórki odpadów przeznaczony do emisji w Internecie.
W dzielnicach Lublina prowadzone były EKO plenery, podczas których pracownicy
Wydziału Ochrony Środowiska rozmawiali z mieszkańcami na temat prawidłowych postaw
względem środowiska naturalnego, głównie z zakresu segregacji odpadów, ochrony powietrza
oraz ochrony zwierząt. Edukacja najmłodszych prowadzona była poprzez gry i konkursy
w strefie zabaw ekologicznych. Zorganizowana została wystawa dotycząca tematyki
selektywnej zbiórki odpadów. Realizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej odbywała się
przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
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Wodnej w Lublinie w ramach „Programu edukacji ekologicznej dla mieszkańców Lublina na
2018 rok.”
W roku 2019 miasto Lublin kontynuuje realizację kampanii. Na początku roku
w internetowych wydaniach lokalnych gazet tj: Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni oraz
Gazeta Wyborcza opublikowano artykuły, dotyczące zasad selektywnej zbiórki odpadów na
terenie Lublina. Przeprowadzono kampanię informacyjno – edukacyjną pn.”Akcja Segregacja”
w ramach której, wydano bezpłatną gazetę Kurier Extra w nakładzie 100 000 egzemplarzy,
publikowano w serwisie internetowym cykl tematycznych artykułów wraz z materiałami video,
oraz w ramach insertu do piątkowego wydania gazety udostępniono mieszkańcom Lublina
naklejki na poszczególne pojemniki na odpady.
Przygotowano również materiały informacyjne w postaci plakatów A4 i tabliczek na wiaty
śmietnikowe, które przekazano zarządcom i administratorom nieruchomości. Chcąc dotrzeć
z informacją o zasadach selektywnej zbiórki odpadów do jak najszerszego grona
mieszkańców, przystosowano materiały informacyjne, plakaty w ilości 1000 sztuk, dla osób
niewidzących i niedowidzących. Mając na uwadze obcokrajowców mieszkających w Lublinie
przetłumaczono materiały informacyjne na język angielski, niemiecki, francuski i ukraiński. Są
one dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.
Również roku bieżącym zostanie zorganizowany konkurs plastyczny dla wychowanków
przedszkoli i uczniów szkół podstawowych pn. „Zielony, brązowy, żółty , niebieski – segregację
znam od deski do deski”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o systemie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych oraz zasad selektywnego zbierania odpadów. Ponadto część
działań edukacyjnych realizowana jest przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, które
otrzymały dotacje ze środków Gminy Lublin na realizację zadań publicznych w ramach
organizowanych otwartych konkursów ofert.

Zastępca Prezydenta
Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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