:

Segregujesz o d p a d y ?
Sprawdź czy robisz to
prawidłowo !

Odpady wytworzone na terenie
nieruchomości.
W ramach ponoszonej opłaty za odpady
komunalne, dla jednego punktu adresowego
zabudowy zamieszkałej jeden raz w roku,
dostępne są worki BIG-BAG o całkowitej

pojemności maksymalnie do 4m3 na
okres do 14 dni kalendarzowych.

Co wiesz a czego nie wiesz
o segregowaniu odpadów
komunalnych ?

Wniosek o udostępnienie worków BIG-BAG wraz
z potwierdzeniem wnoszenia opłaty za odpady
komunalne składa się w siedzibie firmy:
ASA Eko Polska Sp. z o.o. przy ul. Lecha 10
w godzinach od 10:00 do 18:00.

Do worka BIG-BAG

Wrzucasz:

Harmonogram odbioru odpadów w mobilnym
PSZOK dostępny jest na stronie internetowej
www.um.zabrze.pl w zakładce odpady komunale.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Odpady komunalne o dużych rozmiarach:






odpady powstające w gospodarstwach domowych, z
wyłączeniem
pojazdów
wycofanych
z eksploatacji, a także odpady niezawierające
odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych.

niepotłuczona armatura sanit.
stolarka okienna i drzwiowa
zabawki dużych rozmiarów
wózki dziecięce
wykładziny i dywany







stoły
sofy
szafy
łóżka
fotele








krzesła
tapczany
panele,
materace
pierzyny
rowery

ODBIÓR ODPADÓW JEST REALIZOWANY:
 Jeżeli mieszkasz w domu
jednorodzinnym,
wystawiasz odpady 1 raz na kwartał,
 Jeśli mieszkasz w bloku, wystawiasz odpady
1 raz w miesiącu przy zatoce śmietnikowej.
Szczegółowe informacje o terminach odbioru
odpadów uzyskasz:
 w harmonogramie odbioru wielkich gabarytów
dostępnym na stronie internetowej www.um.zabrze.pl
w zakładce odpady komunale.
 lub u zarządcy budynków, jeśli mieszkasz w bloku

gruz ceglany,
tynkarski, betonowy, drewno
z rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, szkło
okienne, drzwiowe, materiały pokryć dachowych
nie zawierające materiałów niebezpiecznych,
potłuczona
armatura
sanitarna,
odpady
instalacyjne oraz inne frakcje odpadowe
powstałe w trakcie prac remontowych,
budowlanych czy rozbiórkowych za wyjątkiem
odpadów niebezpiecznych.

NIE Wrzucasz:
Papy, azbestu, styropianu
ziemi oraz kamieni.

opakowaniowego,

Jeśli odpady zostaną
niewłaściwie
zdeponowane w
workach BIG-BAG
można spodziewać
się takiej naklejki.
Wówczas należy prawidłowo posegregować
odpady, dopiero wtedy worek zostanie
odebrany.

Metale i Tworzywa Sztuczne –
pojemnik/worek żółty
Wrzucaj:
 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji
dobroczynnych,
 plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku
i sokach),
 opakowania po środkach czystości (np. proszkach do
prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do
zębów) itp.,
 plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 puszki po konserwach,
 folię aluminiową,
 metale kolorowe,
 kapsle, zakrętki od słoików,

Nie wrzucaj:








butelek i pojemników z zawartością,
opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
opakowań po olejach silnikowych,
części samochodowych,
zużytych baterii i akumulatorów,
puszek i pojemników po farbach i lakierach,
zużytego sprzętu RTV i AGD.

Papier – pojemnik/worek niebieski
Wrzucaj:
 opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 katalogi, ulotki, prospekty,
 gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki,
 zeszyty i książki,
 papier pakowy,
 torby i worki papierowe.

Nie wrzucaj:
 ręczników
papierowych
i
zużytych
chusteczek
higienicznych,
 papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 papierowych
worków
po
nawozach,
cemencie
i innych materiałach budowlanych,
 tapet,
 pieluch jednorazowych i podpasek,
 zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru
i naczyń jednorazowych,
 ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony

Odpady ulegające biodegradacji (BIO) –
pojemnik/worek brązowy

 Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki
po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Wrzucaj:

Nie wrzucaj:

Nie wrzucaj:

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku,
żarówek i świetlówek, reflektorów,
opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
luster, szyb okiennych i zbrojonych,
monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów.

Odpady z pozycji podkreślonych należy przekazać
do specjalistycznych punktów. Wykaz na stronie
www.um.zabrze.pl w zakładce odpady
PRZY NIEPRAWIDŁOWO PROWADZONEJ ZBIÓRCE
SELEKTYWNEJ NA POJEMNIKACH LUB WORKACH
POJAWI SIĘ NAKLEJKA

Wszelkie dodatkowe informacje
dotyczące odpadów komunalnych
można uzyskać w:

Wrzucaj:










Odpady wymienione w punktach „Nie
Wrzucaj” wrzucaj do pojemnika
CZARNEGO na odpady ZMIESZANE.

 odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 trociny i korę drzew, resztki jedzenia.









kości zwierząt,
odchodów zwierząt,
popiołu,
leków,
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF,
ziemi i kamieni,
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

ASA Eko Polska Sp. z o.o. punkt konsultacyjno –
informacyjny wszyscy mieszkańcy, Właściciele
nieruchomości i Zarządcy nieruchomości mogą
pozyskać informację na temat realizowanej usługi
np.:
 ustalić termin odbioru worków BIG-BAG,
 ustalić termin podstawienia pojemników,
 pozyskać informację na temat sposobu
udostępnienia odpadów,
 pozyskać informację o terminach w których
powinny zostać wykonane poszczególne usługi
Punkt jest czynny codziennie od poniedziałku do
piątku w godz. 10:00 - 18:00.
Telefon 801 501 511.

Informacje o niewłaściwie wykonanej
usłudze należy zgłaszać :
w Urzędzie Miejskim w Zabrzu w wydziale Infrastruktury
Komunalnej pod numerem tel. (32) 37 33 551, lub 480
lub bezpośrednio przy ul. Powstańców Śląskich. 5-7,
pierwsze piętro, pokój 125.

