Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie
zaprasza do udziału w edukacyjnych zajęciach terenowych
pt. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych”
towarzyszących kampanii
„EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna”

Ekolekcje terenowe adresowane są do uczniów szkół biorących udział w kampanii „EKO
Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna” i

trwają ok. 45 min. W programie zajęć

prezentowane są następujące elementy:
1. Składowisko odpadów
 sektory zamknięte i zrekultywowane
 sektor czynny
 maszyny składowiska: kompaktor i spychacz
 instalacja do odgazowania składowiska
 waga samochodowa
 myjka kół i podwozi pojazdów
2. Kompostownia
 komposter
 kompostownia otwarta (pryzma magazynowa, pryzmy dojrzewające, pryzma
kompostu gotowego)
 rębarka do gałęzi
 przerzucarka kompostu
 sito do kompostu
3. Gospodarka wodno-ściekowa
 uszczelnienie i drenaż sektorów
 rowy opaskowe
 zbiorniki odcieków
 podczyszczanie ścieków
 przepompownie i kanalizacja
4. Bioelektrownia
 instalacja do odgazowania składowiska
 generator prądu elektrycznego z wymiennikiem ciepła
 pochodnia do spalania gazu składowiskowego.
5. Selektywna zbiórka odpadów na tzw. placu kontenerowym
Różnokolorowe kontenery ustawione są na placu w celu selektywnego gromadzenia

różnych rodzajów odpadów, dzięki czemu uzyskuje się czyste, wysokiej jakości surowce
wtórne: papier, plastik, szkło, metal, gruz, odpady biodegradowalne – przeznaczone do
ponownego wykorzystania.
Celem ogólnym zajęć terenowych na terenie ZSOK w Tarnowie jest rozwój społecznej
świadomości ekologicznej oraz uwrażliwianie na potrzebę zmiany codziennych nawyków
konsumenckich, które bezpośrednio mają wpływ na stan środowiska naturalnego.
Cele operacyjne zajęć terenowych zorientowane są na:


ograniczenie wytwarzania odpadów (np. poprzez rozważne zakupy),



zbieranie odpadów szczególnie niebezpiecznych dla środowiska i niedopuszczenie ich do
składowania na składowisku (np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie,
świetlówki, chemikalia i inne.),



zwiększenie ilości surowców odzyskiwanych ze strumienia odpadów komunalnych (np.
papieru, plastiku, szkła, odpadów organicznych na kompost),



zmniejszenie ilości odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Organizator zajęć terenowych
Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Cmentarna

W celu umówienia terminu udziału w ekolekcjach terenowych prosimy o kontakt z:
Piotr Zieliński – Kierownik Składowiska, tel. 14 625 82 09, mail: p.zielinski@zsok.tarnow.pl

