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Segreguj z głową!!!

Dzień żółty – plastik/metal
Segregacja odpadów to oddzielenie
materiałów nadających się do powtórnego
wykorzystania – recyklingu oraz zbieranie
śmieci do specjalnie oznakowanych
pojemników, z podziałem na rodzaj
materiałów (surowców), z jakiego zostały
wyprodukowane.
Każdy z nas prawie codziennie wynosi
z domu wiadro śmieci, wysypując
je do zsypu lub śmietnika. Codziennie, więc
wyrzucamy wielkie bogactwo surowców
i energii. Teoretycznie każdy produkt czy
jego pozostałość można zagospodarować.
Jak to zrobić? Starajmy się segregować
swoje odpady. Dzięki temu przyczynimy się
do większego odzysku surowców
i ich wtórnego wykorzystania.
Każdy właściciel nieruchomości zgodnie
z nowym regulaminem o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie
Częstochowa oraz znowelizowaną ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zobowiązany jest do
selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.

PLASTIK METAL
JAK
SEGREGOWAĆ
Do żółtych pojemników na plastik/metal
można wrzucać:
• zgniecione plastikowe i metalowe
opakowania po płynach i napojach,
• worki, reklamówki, folie,
• drobny złom,
• folię aluminiową,
• kapsle, pokrywki, zakrętki,
• opakowania typu tetra-pak.
Do żółtych pojemników na plastik/metal
nie należy wrzucać:
• butelek i pojemników z zawartością,
• opakowań po truciznach, farbach,
chemikaliach, olejach silnikowych,
smarach, aerozolach,
• opakowań pochodzenia medycznego,
• zużytych akumulatorów i baterii,
• zużytego sprzętu AGD, RTV.

Zamiast trafić na wysypisko śmieci, zebrane selektywnie odpady typu plastik metal i opakowania wielomateriałowe mogą zostać powtórnie
wykorzystane, np. aby wyprodukować 1 bluzę
z polaru, wykorzystuje się około 35 zużytych butelek PET, a z 450 plastikowych pudełek po
proszku do prania można wyprodukować trzyosobową parkową ławkę. Przetworzone tworzywa
sztuczne wykorzystywane są przy produkcji ekranów dźwiękowych, mebli ogrodowych, folii, worków na śmieci, doniczek czy plastikowych koszy.
400 milionów aluminiowych puszek, które zużywa
się w Polsce w trakcie jednego roku, można powtórnie przetwarzać oraz wykorzystać, i to nieskończenie wiele razy.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że około
2 mln ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie
wskutek połknięcia plastikowych odpadów wyrzucanych do mórz i oceanów.
Mieszkańcy naszego kraju powoli uświadamiają sobie konieczność selektywnego zbierania odpadów oraz korzyści płynących z odzysku
surowców wtórnych. Jednakże poziom odzysku
surowców w Polsce wciąż utrzymuje się na bardzo niskim poziomie i wynosi około 4 kg na mieszkańca, podczas gdy w Czechach jest to 19 kg,
a w Niemczech około 75 kg.
W ramach realizowanego przez Częstochow-

skie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. projektu pn.: „System selektywnej zbiórki odpadów
w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa” nr UDA-RPSL.05.02.00-00-042/09-00,
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
– powstanie na terenie miasta Częstochowy 200
terenowych punktów zbiórki odpadów komunalnych przeznaczonych do selektywnego zbierania
szkła, papieru i plastiku/metalu oraz 5 terenowych punktów selektywnej zbiorki odpadów biodegradowalnych. Punkty dostępne będą dla
mieszkańców Częstochowy po 1 lipca 2013 r.
– wybudowano Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
SPSZOK w Sobuczynie, gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczać posegregowane odpady, tj. zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, metale,
przeterminowane chemikalia, leki, zużyte baterie i akumulatory i inne odpady niebezpieczne, makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło,
opakowania wielomateriałowe.

SPSZOK czynny jest w dni powszednie od 8.00 do 18.00, w soboty od 10.00 do 16.00.
Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa, tel. 34/3275320
Zapraszamy do śledzenia kolejnego artykułu z naszego cyklu:
„Segreguj z głową!!! Dzień zielony – szkło”.
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