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KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu
ul. Klimasa 7, Pl. Kroczka 3,
ul. Wolności 226
TEL. CAŁODOBOWY 32 271 38 23

Jesteśmy ﬁrmą z najbogatszym doświadczeniem
i najdłuższą tradycją na rynku.
Oferujemy najwyższą jakość usług, konkurencyjne ceny
oraz bezgotówkową organizację pogrzebów.
W swojej ofercie posiadamy:
· własną chłodnię i kaplicę
· usługi cmentarne i kremacyjne
· szeroki wybór trumien i urn
· krzyże, tabliczki, wieńce i palmy

z10386

0,70 gr
za kg

SKUTECZNE I TANIE
OGŁOSZENIA TYLKO
W GŁOSIE. DZWOŃ:
32-271-58-11

O G Ł O S Z E N I E

Wspólnie zadbajmy o czystość w naszym mieście

Precyzyjny podział zadań
Od lipca obowiązuje nowa ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Jej zapisy oraz uchwalony
przez Radę Miasta „Regulamin utrzymania czystości i porządku” regulują
dodatkowe zadania i wyzwania dla
wła
wł
łaścicieli i zarządców nieruchomości.
Precyzują jednocześnie, jakie działania
ł
łania
leżą po stronie gminy.

Do obowiązków gminy należy:

Zorganizowanie odbierania odpadów
óów komunalnych od w
włła
łaścicieli nieruchomości, w tym:
 wyposażenie nieruchomości w pojemniki/worki do zbierania odpadów komunalnych
 odbiór odpadów komunalnych poprzez opróżnianie pojemników/zbiórkę worków
 organizacja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego z gospodarstw domowych oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych,
 organizacja odbioru odpadów wielkogabarytowych
 organizacja odbioru gruzu poremontowego pochodzącego z gospodarstw
domowych
Wszystkie te działania mają służyć osiągnięciu wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Nadmiar ww. odpadów należy dostarczyć do PSZOK, przy ul. Cmentarnej 19F, czynny pon. – piątek,
w godzinach 8.00 – 20.00 oraz
w I i III sobotę m-ca, w godzinach
8.00 – 13.00.
Odpady zostaną odebrane bezp
bezpłłatnie.
łatnie.

Do obowiązków właścicieli lub zarządców nieruchomości należy:

 organizacja stanowiska śmietnikowego
 dbanie o czystość i porządek na terenie
i wokół stanowiska śmietnikowego
 dostosowanie ilości i pojemności kontenerów na odpady do ilości wytwarzanych odpadów
 udostępnianie pojemników do ich
opróżniania/worków do zabrania
 zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
zgodnie z wymaganiami określonymi
w regulaminie. Selektywnej zbiórce
podlegają papier, metal, tworzywa

Uwaga
sztuczne, szk
szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne
ulegające biodegradacji
 zbieranie wielkich gabarytów i gruzu do
pojemników podstawianych w wyznaczonych miejscach i terminach zgodnie
z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej urzędu http://www.
um.zabrze.pl/mieszkancy/odpady-komunalne/kontenery-na-odpady-wielkogabarytowe-budowlane-i-rozbiorkowe.
 odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, wydzielone
ze strumienia odpadów komunalnych,
powinny by
być dostarczane do PSZOK.

Od listopada br. został zmieniony harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie (papier, tworzywa
sztuczne/metal i opakowania
wielomateriałowe,
szkło).
Wprowadzone zmiany mają na
celu wyeliminowanie dotychczasowych utrudnień. Nowy
harmonogram dostępny jest
na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/odpady-komunalne/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych.
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