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Mobilne PSZOKI w dzielnicach
W wyznaczone dni i godziny, do każdej dzielnicy Zabrza, przyjeżdżają
„Mobilne PSZOKI”, czyli mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. To specjalne samochody, w których można oddać m.in. zepsute
telewizory, zużyte akumulatory lub stare opony.

Mobilny MPSZOK, który stał w ubiegły wtorek w Rokitnicy. | Fot. K. Włodarczyk.
„Mobilne PSZOKI” zatrzymują się
zawsze w tych samych miejscach
w danej dzielnicy. To dostawcze
samochody, przy których wywieszona jest nazwa usługi, logo firmy
FCC, która zajmuje się odbiorem
odpadów. Na przykład w Rokitnicy parkuje przy skrzyżowaniu ul.
Ofiar Katynia i Budowlanej, w Mikulczycach tuż przy placu Norberta Kroczka, a centrum w pobliży skrzyżowania ul. Fabrycznej
i Malczewskiego. Mobilne PSZOKI są do dyspozycji zabrzan w godzinach od 6.00 do 10.00 oraz od
16.00 do 20.00. Szczegółowy harmonogram dla wszystkich dzielnic
można znaleźć na internetowej stro-

gabarytowe np. fotele, dywany,
wykładziny, materace, rower, wózki dziecięce, walizki, zabawki dużych rozmiarów itp.; zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny np. miksery, żelazka, radia, suszarki, dekodery telewizji cyfrowej, telewizory,
mikrofalówki, tostery opiekacze, lodówki, zmywarki itp.; odpady niebezpieczne np. rozpuszczalniki, farby, tusze z drukarek, oleje, środki
ochrony roślin itp.; odpady problemowe np. baterie, akumulatory, tonery, lekarstwa, igły, strzykawki,
wiadra i puszki po farbach, żarówki,
świetlówki, butelki po olejach, rozpuszczalnikach itp.; zużyte opony,
odpady budowlane i rozbiórkowe.
Od 1 lipca br. wprowadzono limit do mobilnego MPSZOKA. Przy-

Uwaga! W mobilnych MPSZOKACH są odbierane wysegregowane
odpady komunalne, ale za wyjątkiem bioodpadów. Nie można tu oddać
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
nie Urzędu Miejskiego http://www.
um.zabrze.pl/mieszkancy/odpady-komunalne/punkt-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych.

Jakie i ile odpadów można
oddać w „Mobilnym
PSZOKU”?

W MPSZOKU przyjmowane są
wyłącznie wysegregowane odpady
komunalne, które powstają w gospodarstwach domowych, a to w szczególności papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady wielko-

kładowo: maksymalnie po 2 worki, o objętości 120 litrów, z każdej
frakcji, czy papieru, szkła, plastiku.
Dla odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przyjęto, że ich
waga łączna nie może przekroczyć
50 kg. Dla odpadów niebezpiecznych w oryginalnych, oznakowanych i nie uszkodzonych (szczelnych) opakowaniach limit ilości
to 10 litrów. Maksymalnie można oddać 4 sztuki zużytych opon,
a odpady budowlane i rozbiórkowe

Plakat informujący o mobilnych MPSZOKACH. | Fot. UM Zabrze.
w ilości nie większej niż 100 kg.
Przed oddaniem odpadów do mobilnego MPSZOKA, mieszkaniec
Zabrza zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia (można go pobrać ze strony Urzędu Miejskiego,
zakładka odpady komunalne. Podaje się w nim m.in. imię oraz numer dowodu osobistego). Co ważne,
obsługa MPSZOKA może odmówić
przyjęcia odpadów jeżeli dostarczone odpady nie spełniają lub prze-

kraczają wymagania ilościowe, gdy
dostarczone odpady budzą wątpliwości, co do ich pochodzenia, np.
mogły zostać wytworzone w ramach
prowadzenia działalności gospodarczej.
Oczywiście większe ilości odpadów przyjmowane są w stacjonarnym PSZOKU, mieszczącym się
w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19F,
zgodnie z jego regulaminem.
/KW/

Komunikaty ze strony katowickiego WFOŚiGW

Fotograficzna zabawa w harmonii z naturą

Bus programu „Czyste Powietrze”

Zwierzęta latem w obiektywie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
swoich internetowych stronach zamieścił następującą informację:
4800 przejechanych kilometrów,
2100 konsultacji i ponad 200 złożonych wniosków o dofinansowanie
– to efekt wakacyjnej podróży Mobilnego Biura programu Czyste Powietrze. Bus dojechał łącznie do 58
gmin województwa śląskiego. Ze
względu na ogromne zainteresowanie Zarząd Funduszu zdecydował o przedłużeniu projektu jeszcze o miesiąc czyli do końca września. Mobilne Biura to inicjatywa
Ministra Klimatu, Michała Kurtyki,
realizowana przez dwa Wojewódz-

kie Fundusze Ochrony Środowiska - w Katowicach oraz Krakowie.
- Mimo, że w pierwotnej wersji
działalność Mobilnego Biura planowana była na dwa wakacyjne
miesiące, postanowiliśmy nie zwalniać jeszcze tempa i zdecydowaliśmy o przedłużeniu wyjazdów
o miesiąc, do końca września. Zainteresowanie jest bowiem ogromne, a nie wszystkie gminy zdążyliśmy odwiedzić – wyjaśnia Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Jeszcze przez dwa tygodnie, od 20 września, czekamy
na zdjęcia naszych czytelników, którzy chcą wziąć udział
w naszej fotograficznej zabawie.

T

Fot. www.wfosigw.katowice.pl
Więcej komunikatów na:
www.wfosigw.katowice.pl

ym razem należy przesłać ujęcia z życia zwierząt w czasie
lata. Dla autorów najciekawszych
(wybierzemy cztery) mamy drobne
upominki.
Zdjęcia, wraz z opisem, prosimy
przesłać na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl. Wybrane zaprezentujemy w naszym cyklicznym
dodatku ekologicznym, zatytułowanym „Życie w harmonii”, które ukaże się 1 października. Zapraszamy
/KW/

Nagrodzone zdjęcie z ubiegłorocznej edycji.

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

