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Gruz z remontu bezpłatnie raz w roku
W ramach opłaty za odpady komunalne można raz w roku zamówić
worki na gruz, o łącznej pojemności 4 metrów sześciennych.

W

orki na gruz, zwane „big - bagi”, przeznaczone są wyłącznie na odpady remontowo - budowlane, powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałych. Może je pobrać
osoba, która uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Zabrzu. Wystarczy pisemnie
zgłosić chęć wywozu gruzu po samodzielnym remoncie do wykonawcy usługi, czyli firmy FCC Polska
Sp. z o.o., w jej siedzibie przy ul.
Lecha 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00,
i przedstawić potwierdzenie opłaty
za śmieci (może być przelew, dowód
wpłaty z kasy UM, banku lub placówki pocztowej, albo zaświadczenie wystawione przez zarządcę nieruchomości, potwierdzające wpłaty
za odpady komunalne).
Co ważne, łączna pojemność worków, otrzymanych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, nie może
przekroczyć 4 metrów sześciennych

w danym roku kalendarzowym, dla
danego adresu. Napełnione gruzem
worki firma FCC Polska odbierze
jednorazowo po 14 dniach od chwili ich otrzymania. Niewykorzystane worki należy zwrócić do formy
FCC. W przypadku wcześniejszego
zapełnienia worków, można zgłosić
ten fakt do Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (osobiście lub pod nr tel. 32 37 33 480
lub 32 37 33 551).
Warto wiedzieć co można, a czego
bezwzględnie nie należy wrzucać
do „big – bagów”. Jeśli odpady porozbiórkowe zostaną niewłaściwie zdeponowane w workach, to wówczas
nie odbierze ich firma zajmująca się
wywozem śmieci. Na worku zapewne zostawi naklejkę z hasłem „Zła
segregacja. Jak posegregujesz to odbiorę” i powiadomi o tym fakcie Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego Zabrzu, który jest odpowiedzialny za cały system gospodarki
odpadami w naszym mieście. Dopie-

ro wtedy, gdy prawidłowo posegregujemy odpady budowlane i rozbiórkowe, worki zostaną odebrane.

Co można, a czego
nie można wrzucić
do „big-baga”
Wrzucamy:
gruz ceglany, tynkarski, betonowy,
drewno rozbiórkowe, płyty kartonowo – gipsowe, szkło okienne,
drzwiowe, materiały pokryć dachowych, które nie zawierają materiałow niebezpiecznych, potłuczoną
armature sanitarną, odpady instalacyjne oraz inne frakcje odpadowe
powstałe w trakcie prac remontowych, budowalnych czy rozbiórkowych za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych
Nie wrzucamy:
papy, azbestu, styropianu opakowaniowego, ziemi oraz kamieni

Balkony i ogródki do nagrody
Do 10 lipca można zgłaszać wypielęgnowane ogrody, skwery i balony na
tegoroczny konkurs „Zielone Zabrze 2018”.

C

elem konkursu jest pobudzenie
inicjatywy lokalnej oraz zachęcenie mieszkańców do upiększenia
miasta i dbałość o otaczającą zieleń.
Może w nim wziąć udział każdy zabrzanin oraz placówki oświatowe,
zakłady pracy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie itp., które zgłoszą swój wypielęgnowany balkon,
zieleniec czy ogród.
Zainteresowani muszą wypełnić
kartę zgłoszeniową i złożyć ją najpóźniej do 10 lipca, w Wydziale
Ekologii UM, przy ul. Wolności
286, w pokoju nr 209. Jest jednak
jeden wyjątek. Wnioski w kategorii
„Najpiękniejszy ogród działkowy”
należy składać wyłącznie w siedzibach Zarządów Stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
właściwych dla lokalizacji ogródka
działkowego.
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin są na stronie internetowej
www.um.zabrze.pl/mieszkancy/
ekologia, ale także można je pobrać
w wersji papierowej w Wydziale
Ekologii.
Zgłoszone obiekty oceni komisja, specjalnie powołana w tym ce-

Worki na gruz po remontach. Każdy zabrzanin, w ramach opłaty za śmieci, może otrzymać
worki na 4 metry sześcienne gruzu | Fot: K. Włodarczyk.
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Prezenty za wiedzę
o segregacji śmieci
Zapraszamy do udziału w ekologicznej zabawie,
związanej z segregacją odpadów. Wystarczy drogą
mailową, na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.
pl, wysłać odpowiedź na pytanie: W Zabrzu każdy zabrzanin, w ramach opłaty za odpady, może pozbyć się wielkich gabarytów, wystawiając
je w wyznaczone dni, w ramach tzw. „wystawki”, przed swoje miejsce śmietnikowe. Jak często
w Zabrzu odbierane są wielkogabarytowe śmieci (np. stare meble) ?

Zadbane skwery, balkony i ogrody można zgłaszać na konkurs „Zielone Zabrze 2018”.
Na zdjęciu jeden | Fot. K. Włodarczyk
lu, która pod uwagę weźmie ogólne
wrażenie, a także układ kompozycyjny, uwzględniający trafność doboru
gatunków i różnorodność odmian.

Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi, na finale zaplanowanym pod koniec września.

Dwóch czytelników z tych, którzy do najbliższego poniedziałku, 9 lipca, do godz. 10.00, udzielą
prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy upominkiem. Laureatów poinformujemy drogą mailową,
a po odbiór prezentów zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem
Nowin Zabrzańskich.
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