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Duże graty jesienią
z jednorodzinnych

KOMUNIKATY ZE STRONY KATOWICKIEGO WFOŚIGW

Druga runda 50kW na start
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na swojej internetowej stronie
zamieścił następującą informację:

W listopadzie i grudniu właściciele domów jednorodzinnych w naszym mieście
będą mogli, w ramach opłaty za śmieci, oddać odpady sporych rozmiarów.
To okazja, by bez dodatkowych kosztów pozbyć np. starych mebli.

„Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłasza drugą rundę naboru wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie
mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj.
instalacji o mocy do 50 kW z terenu
województwa śląskiego w ramach
Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu
odnawialnych źródeł energii dla
średnich, małych i mikroprzedsiębiorców. Beneficjentami środków są
mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zgodnie
z Załącznikiem I do rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu.

W

tym roku wprowadzono zmiany w harmonogramie odbioru
dużych gratów. Dotyczy to przede
wszystkim osiedli domków jednorodzinnych. Po ich wielkogabarytowe
odpady, wystawione przed ich posesje, specjalny samochód przyjeżdżać
będzie dwa razy w roku (w ubiegłym
było co kwartał). Listopad i początek
grudnia to ostatnia szansa w tym roku, na oddanie wielkogabarytowych
śmieci. Kolejna taka akcja będzie już
wiosną 2021 r. Nie ma zmian dla zabudowy wielorodzinnej, tam po wielkie gabaryty wystawione pod każde miejsce śmietnikowe, samochód
przyjeżdża raz w miesiącu.

Co ?

Odpady wielkogabarytowe
to te, powstające w naszych domach i mieszkaniach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie
mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczane są m.in.: stare, niepotrzebne meble, panele, dywany,
pierzyny, materace czy rowery i zabawki dużych rozmiarów, itp.

Gdzie?

Wielkie gabaryty należy zostawiać
w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc
gromadzenia odpadów komunalnych,
czyli zatok śmietnikowych, ale nie
wcześniej niż 48 godzin przed planowanym terminem odbioru określonym harmonogramem oraz najpóźniej
do godziny 6.00 rano dnia, w którym
następuje ich odbiór.
Warto poznać terminy odbioru tych
dużych śmieci, by wytarte tapczany czy fotele nie leżały obok śmietników przez wiele tygodni i tym sa-

Stare meble i wykładziny, jako odpady wielkogabarytowe, odbierane są w ramach opłaty
za śmieci ale tylko w wyznaczone dni. | Fot. K. Włodarczyk.
mym oszpecały nasze najbliższe sąsiedztwo. W takich przypadkach
Straż Miejska może nakazać uprzątniecie zalegających odpadów na własny koszt.

Kiedy?

Listopad to miesiąc, w którym zbierane są wielkie gabaryty i z domów
wielorodzinnych, i z osiedli jednorodzinnych.
Przykładowo dziś, w czwartek 12
listopada, swoje wielkie śmieci mogą, w ramach zabrzańskiej akcji „wystawka” pozbyć się mieszkańcy wielorodzinnych domów z ul. Mickiewicza i ul. św. Wawrzyńca.

Dofinansowanie do 100% kosztów
kwalifikowanych zadania w tym:
a) w formie pożyczki w wysokości
90% udzielonego dofinansowania
oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie
mniej niż 3% w stosunku rocznym,
b) w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania.
Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu. Wnioski wraz
załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.
Kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery: tel. 32 60 32 222, 32 60
32 289, 32 60 32 264, 32 60 32 258,
32 60 32 262, 32 60 32 259.
Pełna treść tego komunikatu na:
www.wfosigw.katowice.pl

ABC SEGREGACJI DOMOWYCH ODPADÓW

Właściciele domków jednorodzinnych we wszystkich dzielnicach
swoich dużych gratów mogą pozbyć
się właśnie w ciągu najbliższych tygodni. I tak na przykład 27 listopada
wywożone będą z Rokitnicy, m.in.
z ul. Miczurina. 1 grudnia wielkich
gratów mogą pozbyć się właściciele domów jednorodzinnych m.in.
z ul. Badestinusa i ul. Szczecińskiej
w Grzybowicach.
Szczegółowy harmonogram odbioru wielkich gabarytów jest na stronie
Urzędu Miejskiego: www.um.zabrze.
pl, w zakładce „odpady komunalne”,
pod hasłem: „harmonogram”.
/KW/

Co zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych?
Stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wykładziny,
panele podłogowe i ścienne, materace, pierzyny, kołdry, koce, rowery,
wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, stolarka okienna i drzwiowa, niepotłuczona armatura sanitarna.
ŻRÓ D ŁO :

KONKURS DLA UCZNIÓW PODSTAWÓWEK

Czyste powietrze w pracach dzieci
Jeszcze tylko do najbliższego piątku, 13 listopada, uczniowie szkół podstawowych i podopieczni
świetlic środowiskowych, mogą zgłosić swoje prace na konkurs „Tak dla czystego powietrza”.

D

la autorów najlepszych prac są nagrody rzeczowe. Zainteresowani
udziałem, swój pomysł mogą przedstawić w dowolnej technice plastycznej
na kartce, blejtramie itp., ale wyłącz-

nie w formacie A3 (inne wymiary nie
będą podlegały ocenie). -Praca konkursowa musi być tematycznie związana z przyrodą, ze zmianami jakie
zaszły lub powinny zajść w otoczeniu

uczniów, dzięki środkom Unii Europejskiej, wykorzystanym na ochronę środowiska, w tym na ochronę powietrza
– napisano w regulaminie konkursu.
Prace ocenione zostaną w pięciu ka-

tegoriach wiekowych ( 6-7 lat, 8-9 lat,
10-11 lat, 12-13 lat, 14- 15 lat). Jurorzy
nagrodzą po cztery w każdej kategorii, przyznają też wyróżnienie. - Każda
praca musi być podpisana na odwrocie
przez autora (imię i nazwisko, klasa,
adres szkoły /świetlicy). Należy do niej
dołączyć zgłoszenie zawierające dane
adresowe (załącznik nr 1 do regulaminu, do pobrania ze strony internetowej
katowickiego funduszu).
Termin nadsyłania prac to 13 listopada 2020 roku, do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do WFOŚiGW

UM

ZA BRZE

w Katowicach), na adres organizatora
(ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice)
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Te
przesłane po terminie nie będą brały
udziału. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do końca grudnia 2020 r.
Osobą odpowiedzialną za organizację tego konkursu plastycznego,
ze strony Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, jest Małgorzata Gałuszka, tel. 32 6032 398, e-mail: m.galuszka@wfosigw.katowice.pl

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

