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ODPADY KOMUNALNE

Pojemniki FCC znikną
do 21 października
Od 1 października zmieniła się firma, zajmująca się w naszym mieście wywozem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Obecnie to Alba, poprzednio, przez lata,
była to spółka FCC Polska. Wielu mieszkańców ma teraz przy domach pojemniki obu
firm. Jak długo to jeszcze potrwa? - pytają czytelnicy.

Z

informacji z Urzędu Miejskiego
wynika, że nowy wykonawca,
spółka Alba podstawia własne pojemniki, zanim firma FCC Polska zabierze swoje. Chwilowa, podwójna
ilość pojemników ma zapobiec sytuacji, w której zatoki śmietnikowe
byłyby puste, a mieszkańcy nie mieliby gdzie gromadzić odpadów.
Firma FCC Polska po zakończeniu
trwania umowy jest zobowiązana
do systematycznego odbioru pojemników zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru odpadów dla poszczególnych nieruchomości. Powinna zabrać własne puste kontenery nie
później niż 24 godziny po pierwszym
odbiorze odpadów przez Albę. Odpady
zgromadzone w pojemnikach stanowiących własność FCC Polska w październiku odbierze spółka Alba. Wszystkie
pojemniki rozmieszczone przez firmę
FCC Polska na terenie miasta Zabrze
powinny być zabrane najpóźniej do 21
października br. - Prosimy, aby mieszkańcy umożliwili firmie FCC Polska
Sp. z o.o. zabranie ich pojemników,
poprzez pozostawienie ich przed swoją
posesją - czytamy w komunikacie miejskich urzędników.
/DAST/

NOWY PROGRAM WFOŚIGW DLA FIRM

50 kW na start
D

obra wiadomość dla mikro, małych i średnich firm. Mogą dostać dofinansowanie na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli
instalacji o mocy do 50 kW. To w ramach nowego programu zatytułowanego „50 kW na start”, który niedawno ogłosił Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Nabór wniosków w tym programie rozpoczął się 1 października
br. To pierwszy tego typu projekt
WFOŚiGW w Katowicach skierowany bezpośrednio do sektora MŚP.
Na jego realizację Fundusz przeznaczył 10 mln zł. - Coraz więcej osób
jest zainteresowanych budową takiej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Uznaliśmy więc, że warto więc
wyjść im naprzeciw i poszerzyliśmy
naszą ofertę skierowaną do mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw.
Dofinansowanie w formie dotacji

i niskooprocentowanej pożyczki
wyniesie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Łącznie przeznaczyliśmy na ten cel 10 mln zł, z czego
1 mln to dotacje – wyjaśnia Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach, w komunikacie przesłanym do mediów.
Nabór będzie odbywał się w trzech
rundach, do końca tego roku. Pierwsza potrwa do 30 października, druga od 2 do 30 listopada, a trzecia
od 1 do 31 grudnia 2020 r. W przypadku wyczerpania alokacji w danej
rundzie, kolejna runda naboru nie
odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru
w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.
Wszystkie szczegóły Programu „50 kW na start” dostępne są
na stronie WFOŚiGW w Katowicach:
www.wfosigw.katowice.pl.

KONKURS DLA RODZIN
Pojemniki na śmieci obu firm. To chwilowe. | Fot. D. Chrost.

Domek dla ptaków z recyklingu

WAZNE TELEFONY W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM
ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZABRZU
1. Punkt Obsługi Klienta, firma ALBA ul. Krasińskiego 2A, tel.: 32 793 71 91
adres mailowy: bok.zabrze@alba.com.pl kontakt dla klientów: www.alba.com.pl/ebok
2. Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM Zabrze
ul. Powstańców Śl. 5-7, tel. (32) 37 33 480, adres e-mail: sekretariat_gok@um.zabrze.pl
a) ZGŁOSZENIA I INTERWENCJE w sprawie niewłaściwego świadczenia usługi:
tel.: (32) 37 33 578 lub 551.
b) INFORMACJE DOTYCZĄCE. OPŁAT (np. nadpłaty, zaległości, zarachowania wpłat itp.):
tel.: (32) 37 33 489.
c) INFORMACJE DOT. DEKLARACJI:
- ososby fizyczne (zabudowa jednorodzinna): tel. (32) 37 33 400 lub 401
- osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działaność gospodarczą:
tel. (32) 37 33 400 lub 401.

Trwa ekologiczny konkurs na stworzenie karmnika dla
ptaków, funkcjonalnego i estetycznego, ale przede
wszystkim wykonanego z surowców wtórnych.

DOTACJE Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Pomagają wypełnić wniosek
Zabrzanie, którzy są zainteresowani otrzymaniem dotacji z programu „Czyste
Powietrze”, mogą skorzystać z pomocy zabrzańskich urzędników. W Wydziale Ekologii
UM, od 1 października, działa punkt przyjmowania wniosków do tego programu.
- Zabrzanie, właściciele domów
jednorodzinnych, mogą z naszą pomocą wypełnić i złożyć wniosek
z programu „Czyste Powietrze”. Jednak w związku z sytuacją epidemiologiczną, na spotkania z mieszkańcami umawiamy się telefonicznie.
Można zadzwonić pod numer 32/3733-488 lub 32/37-33-44 - powiedziano nam w Wydziale Ekologii Urzędu
Miejskiego w Zabrzu.
Przypominamy, że program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób

fizycznych, będących właścicielami
bądź współwłaścicielami budynków
mieszkalnych jednorodzinnych lub
wydzielonych lokali mieszkalnych.
Jego celem jest poprawa efektywności
energetycznej poprzez zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń do powietrza
pochodzących z nieekologicznych źró-

deł ciepła. W ramach „Czystego Powietrza” można otrzymać dofinansowanie
m.in. na: wymianę, zakup, montaż ekologicznego źródła ciepła, na instalację
centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej, na wentylację mechaniczną
z odzyskiem ciepła, na mikroinstalację
fotowoltaiczną, na ocieplenie przegród
budowlanych, na wymianę stolarki
drzwiowej i okiennej, na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny,
dokumentację projektową).
/KW/

S

konstruowanie takiego paśnika
to zadanie dla dzieci i młodzieży
oraz rodzin. Organizatorzy dopuszczają możliwość wsparcia rodziców
i opiekunów. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
Na jej odwrocie należy czytelnie, najlepiej drukiem, w formie metryczki
wpisać: imię i nazwisko autora, nr
telefonu kontaktowego (w przypadku
dzieci opiekuna prawnego). Dane te
będą służyć do kontaktu organizatora
z uczestnikami. Prace niepodpisane,
anonimowe nie będą zakwalifikowane. Karmniki można złożyć osobiście w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, przy ul. Piłsudskiego 60, koniecznie z dołączoną kartą
zgłoszeniową (do pobrania ze strony
www.mob.zabrze.pl).

Ostateczny termin dostarczenia
prac upływa 21.10.2020 r. W razie pytań lub wątpliwości, można kontaktować się telefonicznie pod numerem:
32 271 30 33 w godz. 10.00-15.00.
Karmniki z recyklingu oceni komisja, do 27 października, wyłoni 3
laureatów. Ich decyzja zostanie ogłoszona w tym samym dniu, na stronie
www.mob.zabrze.pl, a nagrodzone
prace będą opublikowane na profilu społecznościowym i na stronie
internetowej Miejskiego Ogrodu Botanicznego. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się 30
października br.
Konkurs organizuje Miejski Ogród
Botaniczny w Zabrzu i oraz firma
FCC Polska.

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