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SEGREGUJ Z GŁOWĄ!!!

Niebieski dzień – papier
Selektywna zbiórka odpadów to nic innego jak ich
zbieranie celem ponownego wykorzystania. Od tego prostego działania zależy stan środowiska naturalnego. Systematyczna segregacja odpadów
bezpośrednio w naszych domach jest prosta i nie
zajmuje dużo czasu.
Posegregowane i wrzucone do odpowiedniego pojemnika odpady papierowe są transportowane do
sortowni odpadów, gdzie są dokładnie dosortowywane. Sprasowany papier do postaci bel jest
transportowany do przedsiębiorstw w celu dalszego zagospodarowania, np. na gazety, kartony, pudełka itp.
W codziennym życiu wykorzystujemy mnóstwo papieru pod różną postacią. Każdy z nas powinien
wysegregować odpowiedni materiał, aby chronić
przyrodę. Zbierając makulaturę, ograniczamy zużycie wody, chronimy lasy przed wycinką oraz ograniczamy zanieczyszczenie powietrza. Na świecie
produkuje się około 320 mln ton papieru rocznie.
W Polsce 1 osoba zużywa koło 100 kg papieru
rocznie. Wykorzystując powtórnie tonę makulatury,
chronimy przed wycięciem 17 drzew oraz oszczędzamy około 26 tys. litrów wody.
Do niebieskiego pojemnika na papier umieszczonego na terenie miasta należy wrzucać:
4 gazety,
4 czasopisma,
4 katalogi, broszury, ulotki, reklamy,

zeszyty, książki,
prospekty,
torebki papierowe,
pudełka papierowe,
karton i tekturę.
Wrzucany papier musi być selektywnie zbierany,
bez metalowych bądź tekstylnych zanieczyszczeń.
Papier nie powinien być mokry, gdyż wtedy pojawią się na nim zanieczyszczenia mikrobiologiczne,
takie jak pleśnie i grzyby.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
gospodarki odpadami do pojemnika na papier nie
można wrzucać:
4 papieru zabrudzonego lub mokrego,
4 tapet,
4 papieru powlekanego i lakierowanego,
4 papieru połączonego z innymi materiałami,
4 kartonów po mleku i napojach,
4 artykułów higienicznych.
Jeśli posiadają Państwo selektywnie zebrane odpady, zapraszamy do naszego Stacjonarnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sobuczynie SPSZOK zlokalizowanego na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o.
Do naszego SPSZOK-u każdy mieszkaniec Częstochowy może dostarczać nieograniczoną
ilość posegregowanych odpadów komunalnych,
takich jak:
4
4
4
4
4

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

4 makulatura (gazety, książki, ulotki i broszury re-

4 szkło (butelki po napojach, słoiki bez nakrętek,

klamowe, zeszyty, prospekty, opakowania kartonowe i tekturowe),
4 odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny,
dywany, ramy okienne drewniane i plastikowe,
drewno opakowaniowe typu palety, skrzynki),
4 odpady remontowe (gruz betonowy, gruz ceglany, usunięte tynki, odpady ceramiczne, np. zdemontowane płytki ceramiczne, porcelanowe
i ceramiczne elementy wyposażenia),
4 drewno, szkło, np. okienne, szkło ze szklarni,
4 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, telewizory, monitory, drobny sprzęt
RTV i AGD),
4 baterie i akumulatory, świetlówki,
4 odpady niebezpieczne (przeterminowane lekarstwa i odczynniki fotograficzne, środki ochrony
roślin, kwasy, rozpuszczalniki, alkalia, farby, tusze, opakowania po farbach, lakierach),
4 oleje odpadowe,
4 zużyte opony (z samochodów osobowych i dostawczych o ładowności do 3,5 Mg, opony pochodzące np.: z taczek, rowerów, motocykli),
4 tworzywa sztuczne (odpady opakowaniowe selektywnie zbierane typu butelki PET, folie typu
worki, reklamówki, opakowania wielomateriałowe, jak kartony po napojach),
4 metale,
4 odpady zielone (liście, trawy gałęzie, słoma),

szklane opakowania po kosmetykach). Szkło
powinno być posegregowane na szkło kolorowe oraz białe.

Jak dojechać do SPSZOK
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