Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

SEGREGUJ Z GŁOWĄ!!!

Odpady niebezpieczne, poremontowe i wielkogabarytowe.
W związku z realizacją projektu pn.: „System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto
Częstochowa” nr UDA-RPSL.05.02.00-00-042/09-00,
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na terenie miasta Częstochowy przygotowuje 200 terenowych punktów zbiórki odpadów
komunalnych przeznaczonych do selektywnego zbierania
takich frakcji jak szkło, papier i plastik/metal oraz 5 terenowych punktów selektywnej zbiorki odpadów biodegradowalnych. W celu realizowania zapisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wybudowało również
w ramach ww. projektu Stacjonarny Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie.
Odpady niebezpieczne, poremontowe i wielkogabarytowe są odpadami komunalnymi, ale ze względu na swoją
specyfikę nie mogą być umieszczone w koszach na śmieci czy też w punktach selektywnej zbiórki odpadów tzw.
gniazdach.

Odpady niebezpieczne
Odpady niebezpieczne to odpady problemowe o małych gabarytach: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne np.: żelazka, suszarki, telewizory, komputery,
telefony, radioodbiorniki, kalkulatory, pralki, lodówki, baterie i akumulatory ołowiowe; przeterminowane leki, lampy
fluorescencyjne, termometry i inne odpady zawierające
rtęć, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, kwasy, zużyte oleje silnikowe, przekładniowe czy hydrauliczne
w opakowaniach, filtry olejowe bądź też przeterminowane
chemikalia. Odpady te stanowią duże niebezpieczeństwo
dla środowiska i ludzkości. Za odpady niebezpieczne można uznać odpady, które charakteryzują się wysokim stopniem korozyjności, toksyczności bądź powodują
samozapłon. Odpady te w bezpieczny sposób można oddać do Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecz-

nych (MPZON) zgodnie z harmonogramem lub we własnym
zakresie przywieźć na Stacjonarny Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów (SPSZOK) zlokalizowany w Sobuczynie.

Odpady poremontowe
Odpady poremontowe to odpady z budowy i remontów
prowadzonych we własnym zakresie np. gruz betonowy,
gruz ceglany, materiały i elementy ceramiczne, usunięte
tynki, okleiny czy też tapety. Odpady te we własnym zakresie można przywieźć na Stacjonarny Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów (SPSZOK) lub pozostawić w specjalnie
przeznaczonych do tego kontenerów w mieście Częstochowa.

Odpady wielkogabarytowe
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary i masę, w standardowych pojemnikach na odpady.
Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, zabawki dużych roz miarów, itp. Do tej gru py odpadów nie
należą części budowlane, sanitarne, części motoryzacyjne, jak również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Odpady te we własnym zakresie można przywieźć na Stacjonar ny Punkt Selek tywne go Zbierania Od padów
(SPSZOK) lub oddać w czasie zbiórki prowadzonej przez
Mobil ny Punkt Zbiór ki Od padów Wiel kogabarytowych
(MPZOW).
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 dostarczać bezpłatnie nieograniczoną ilość posegregowanych odpadów komunalnych, takich jak:

wmakulatura (gazety, książki, ulotki i broszury reklamowe,
zeszyty, prospekty, opakowania kartonowe i tekturowe),
wodpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, ramy okienne drewniane i plastikowe, drewno opakowaniowe
typu palety, skrzynki),
wodpady remontowe (gruz betonowy, gruz ceglany, usunięte tynki, odpady ceramiczne np. zdemontowane płytki ceramicz ne, porcelanowe i ceramicz ne elemen ty
wyposażenia),
wdrewno,
wzużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki,
telewizory, monitory, drobny sprzęt RTV i AGD),
wbaterie i akumulatory, świetlówki,
wodpady niebezpieczne (przeterminowane lekarstwa i odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, kwasy, rozpuszczalniki, farby, tusze, opakowania po farbach,
lakierach),
wzużyte opony (z samochodów osobowych i dostawczych
o ładowności do 3,5 Mg, opony pochodzące np.: z taczek,
rowerów, motocykli),
wtworzywa sztuczne (odpady opakowaniowe selektywnie
zbierane typu butelki PET, folie typu worki, reklamówki,
opakowania wielomateriałowe jak kartony po napojach),
wmetale,
wodpady zielone (liście, trawy gałęzie, słoma),
wszkło (butelki po napojach, słoiki bez nakrętek, szklane
opakowania po kosmetykach). Szkło powinno być posegregowane na szkło kolorowe oraz białe,
wszkło 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

Zapraszamy Mieszkańców Częstochowy do uczestnictwa w systemie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
tzw. segregacji u źródła, która w przyszłości przyniesie pozytywne efekty dla środowiska i dla nas samych. Każdy lubi spędzać czas w czystym i ładnym otoczeniu. Dlatego
powinniśmy segregować odpady, bo to one są problemem
ekologicznym.
Serdecznie dziękujemy za uwagę.
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