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SEGREGUJ Z GŁOWĄ!!!

Bio - dzień
Odpady biodegradowalne/ bioodpady to głównie
odpady, które powstają z pielęgnacji terenów zielonych, tj. ogrodów, parków (trawy, liście, ścięte gałęzie itp.), oraz tzw. odpady kuchenne (resztki żywności czy resztki z przygotowania żywności, odpady
po owocach i warzywach itp.).
Odpady biodegradowalne często traktowane są
jako niegroźne i wyrzucane zostają do lasów bądź
na łąki. Należy pamiętać, że wyrzucana do lasu trawa niszczy ściółkę leśną nawet na kilkanaście lat,
hamuje rozwój grzybni i roślin. Rośliny wyrzucone
z ogródka mogą znaleźć doskonałe warunki do rozwoju w lesie i szybko rozrosnąć się, wypierając naturalną leśną roślinność. Suche gałęzie przywiezione do lasu w trakcie pożaru stwarzają problemy
w trakcie akcji ratowniczej. Bezpieczną dla środowiska i zgodną z prawem metodą unieszkodliwiania
odpadów biodegradowalnych jest kompostowanie.
Mieszkając w jednorodzinnym domu, powinniśmy kompostować od zaraz. Od dnia 1 lipca br., jeśli zadeklarowali Państwo selektywne zbiórkę odpadów, otrzymają Państwo pojemnik na bioodpady od
przedsiębiorcy odbierającego odpady. Można również zorganizować sobie własny kompostownik.
Należy tylko wydzielić odpowiednie miejsce na
działce, następnie ogrodzić je deskami bądź siatką
lub kupić gotowy kompostownik. Kompostownik powinien mieć właściwą budowę, która umożliwi dostęp świeżego powietrza. Odpady ulegające biodegradacji to takie odpady, które ulegają rozkładowi
przy udziale mikroorganizmów. Proces ten polega
na tlenowym rozkładzie związków organicznych zawartych w odpadach komunalnych. Po rozkładzie

tych odpadów powstaje kompost, który jest naturalnym nawozem.
W przypadku bloków, czyli zabudowy tzw. wielorodzinnej, ważne jest, aby nie mieszać bioodpadów
z innymi odpadami. Odpady te należy wrzucać do
osobnego pojemnika, a następnie wyrzucić je do
kontenera na odpady biodegradowalne, skąd będą
transportowane na kompostownie.
Do pojemnika brązowego na bioodpady można
wrzucać:
w resztki owoców i warzyw,
w stare pieczywo,
w fusy po kawie i herbacie, także z filtrem papierowym,
w skorupki po jajkach i orzechach,
w zu żyte ręcz ni ki papierowe i chu ste czki higie niczne,
w trawę, liście,
w małe kawałki drewna (np. gałązki po przycinaniu
drzew),
w rozdrobnione wytłaczanki po jajkach,
w skórki po owocach, obierki z ziemniaków,
w kwiaty cięte i doniczkowe,
w ziemię po kwiatach,
w resztki z żywności – odpady kuchenne stałe,
w muł i glony z oczka wodnego,
w popiół z kominka i grilla.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami nie można wrzucać:
w resztek z mięsa i ryb, kości,
w popiołu z pieca węglowego,
w folii, reklamówek, papieru lakierowanego,
w płynnych odpadów kuchennych,
w odpadów higienicznych, leków,

w chorych i trujących roślin,
w chemikaliów,
w tekstyliów.

Jeśli posiadają Państwo selektywnie zebrane odpady, zapraszamy do Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (SPSZOK) zlokalizowanego
w Sobuczynie na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Dojazd z Częstochowy ulicami: Sabinowską, a następnie Żyzną
lub skręcając na skrzyżowaniu w Poczesnej na DK1
w kierunku Huty Starej A.
Do naszego SPSZOK-u każdy mieszkaniec Częstochowy może bezpłatnie dostarczać nieograniczoną ilość posegregowanych odpadów komunalnych, takich jak:
w makulatura (gazety, książki, ulotki i broszury reklamowe, zeszyty, prospekty, opakowania kartonowe i tekturowe),
w odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, ramy okienne drewniane i plastikowe,
drewno opakowaniowe typu palety, skrzynki),
w odpady remontowe (gruz betonowy, gruz ceglany, usunięte tynki, odpady ceramiczne, np. zdemontowane płytki ceramiczne, porcelanowe
i ceramiczne elementy wyposażenia),
drewno,
w zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki,
pralki, telewizory, monitory, drobny sprzęt RTV
i AGD),
w baterie i akumulatory, świetlówki,
w odpady niebezpieczne (przeterminowane lekarstwa i odczynniki fotograficzne, środki ochrony
roślin, kwasy, rozpuszczalniki, farby, tusze, opakowania po farbach, lakierach),
w zużyte opony (z samochodów osobowych i dostawczych o ładowności do 3,5 Mg, opony pochodzące np.: z taczek, rowerów, motocykli),
w tworzywa sztuczne (odpady opakowaniowe selektywnie zbierane typu butelki PET, folie typu worki, reklamówki, opakowania wielomateriałowe jak
kartony po napojach),
metale,

w odpady zielone (liście, trawy, gałęzie, słoma),
w szkło (butelki po napojach, słoiki bez nakrętek,

szklane opakowania po kosmetykach). Szkło powinno być posegregowane na szkło kolorowe oraz
białe,
w szkło np. okienne, szkło ze szklarni.

SPSZOK czynny jest
w dni powszednie
od 8.00 do 18.00,
w soboty od 10.00 do 16.00.
Nr telefonu: 34/ 327 53 20
faks: 34/ 327 52 66
Jak dojechać do SPSZOK
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