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Gruz bezpłatnie raz na rok Barwy jesieni w obiektywie
Fotograficzna zabawa w harmonii z naturą

Raz w roku, w ramach opłaty za odpady komunalne, zabrzanie mogą 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. Pawliczka 23, 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.

Worki na gruz po remontach. Każdy zabrzanin, w ramach opłaty za śmieci, może otrzymać
worki na 4 metry sześcienne gruzu. | Fot. K. Włodarczyk

Co można, a czego nie można
wrzucić do „big-baga”?

Wrzucamy: gruz ceglany ( np. cegły, pustaki, cement), gruz tynkarski, ceramiczny i betonowy, elementy ceramiki (np. płytki, potłuczona
armatura sanitarna), płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa,
a także odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia (np. tapety, okleiny, deski, boazeria, panele, ramy okienne z PCV).
Nie wrzucamy: papy, azbestu.
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.
Dopiero wtedy, gdy prawidłowo
posegregujemy odpady budowlane i rozbiórkowe, worki zostaną
odebrane.
/kw/

P

iękno jesiennego krajobrazu, ciekawostki z natury o tej porze roku,
ujęcia z życia zwierząt - na takie m.in.
zdjęcia czekamy. Dla autorów najciekawszych ujęć (wybierzemy cztery)
mamy zaproszenia na średnią pizzę
do Pizza Dominium, mieszącej się
w Centrum Handlowym „Platan”.
Zdjęcia, wraz z opisem, można nadsyłać na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl. Wybrane zaprezentujemy w naszym cyklicznym dodatku
ekologicznym, zatytułowanym „Życie w harmonii”, który ukaże się 19
grudnia. Zapraszamy!

Mobilne PSZOKI
„Mobilne PSZOKI”, czyli mobilne
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przyjeżdżają w wyznaczone dni i godziny, do każdej dzielnicy. To specjalne samochody, w których
można oddać m.in. zepsute telewizory,
zużyte akumulatory lub stare opony.
Zatrzymują się zawsze w tych samych
miejscach w danej dzielnicy. Są do dyspozycji w godz. 6.00 – 10.00 oraz 16.00 –
20.00. Szczegółowy harmonogram można znaleźć na internetowej stronie Urzędu Miejskiego.
Jakie odpady można oddać w „Mobilnym PSZOKU”?
Generalnie wszystkie te, które zazwyczaj zabrzanie odwożą do stacjonarnego

PAPIER

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

SZKŁO

WRZUCAJ:
• opakowania z papieru, karton, tekturę
(także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe.

WRZUCAJ:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki
po napojach, nakrętki,
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku),
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do
prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
• aluminiowe puszki po napojach i sokach,
• puszki po konserwach,
• folię aluminiową,
• metale kolorowe,
• kapsle, zakrętki od słoików.

WRZUCAJ:
• butelki i słoiki po napojach
i żywności (w tym butelki
po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych),
• szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAJ:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych,
• papieru lakierowanego i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
• papierowych worków po nawozach, cemencie
i innych materiałach budowlanych,
• tapet,
• pieluch jednorazowych i podpasek,
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru
i naczyń jednorazowych,
• ubrań.

NIE WRZUCAJ:
• butelek i pojemników z zawartością,
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
• opakowań po olejach silnikowych,
• części samochodowych,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• puszek i pojemników po farbach i lakierach,
• zużytego sprzętu RTV i AGD.

NIE WRZUCAJ:
• ceramiki, doniczek, porcelany,
fajansu, kryształów,
• szkła okularowego,
szkła żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek, reflektorów,
• opakowań po lekach,
• rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych,
• luster, szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów.

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. To w szczególności: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, stary sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli tak zwane
elektrośmieci - pralki, lodówki, komputery, telefony, telewizory, sprzęt audio,
sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne, tusze z drukarek, wiadra i puszki po farbach, butelki
po olejach silnikowych, rozpuszczalnikach oraz maksymalnie cztery sztuki
opon samochodowych. Można też oddać meble, ale maksymalnie do wielkości fotela, dywan, wykładzinę, materac,
pierzynę, fotele, rowery, wózki dziecięce,
zabawki dużych rozmiarów. 
/KW/

ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI (BIO)
WRZUCAJ:
• odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.),
• gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście,kwiaty,
• trociny i korę drzew, resztki
jedzenia.
NIE WRZUCAJ:
• kości zwierząt,
• odchodów zwierząt,
• popiołu,
• leków,
• drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych).

ODPADY ZMIESZANE
WRZUCAJ:
odpady, których nie można zakwalifikować do żadnej innej
kategorii, kompletnie wygaszony popiół z pieca, kominka
i grilla, zużyte środki higieny
osobistej, resztki po posiłkach
(np. wędliny, mięsa i kości),
tłusty i zabrudzony papier (np.
papier po maśle lub margarynie), opakowania po olejach
spożywczych
NIE WRZUCAJ:
leków, chemikaliów, sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, baterii, odpadów rozbiórkowych i budowlanych,
zużytych akumulatorów, odpadów wielkogabarytowych
oraz innych odpadów niebezpiecznych
źródło: www.um.zabrze.pl
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