
W ZWIĄZKU Z TYM MAM DLA WAS SUPER ZABAWĘ!!!

Serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców ŚWIĘTOCHŁOWIC do korzystania 
z nowo powstałego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

który mieści się przy ulicy Szpitalnej (za cmentarzem) .

HEJ, TO JA 

RECYKLATOR

ZABIERZ ZE SOBĄ JEDNĄ Z ZUŻYTYCH RZECZY 
I ODDAJ JĄ DO NOWO POWSTAŁEGO PSZOK-U:

ODPAD 
WIELKOGABARYTOWY

SPRZĘT
 ELEKTRYCZNY

SPRZĘT
 ELEKTRONICZNY

20 SZTUK 
BATERII

3
TONERY

5 
ŚWIETLÓWEK

 A OTRZYMASZ OD NAS NALEPKĘ. PO ZEBRANIU 6 NALEPEK OTRZYMASZ NAGRODĘ

TOŻ TO SZOK 
MAMY 

NOWY PSZOK
TOŻ TO SZOK 

MAMY 
NOWY PSZOK

www.czyste.swietochlowice.pl



To miejsce odbioru odpadów, nie zaś ich składowania. Odpady, które tam trafią, będą regularnie 
z tego miejsca odbierane i transportowane do miejsc ich utylizacji. Zadaniem Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych jest stworzenie mieszkańcom warunków do pozbycia się 
odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a które powinny być usuwane w sposób 
selektywny i kontrolowany. Wszyscy widzimy, że w mieście Świętochłowice, podobnie zresztą, 
jak w innych miastach naszego regionu pojawia się coraz więcej  odpadów, które podrzucane są 
w różnych miejscach, w których nie powinno się ich składować. 

Konieczność powstania takiego punktu wielokrotnie awizowali sami mieszkańcy, stąd jego powstanie 
jest po prostu odpowiedzią na ich potrzeby. Wszystkie zebrane odpady będą regularnie wywożone do 
miejsca ich docelowego unieszkodliwienia dedykowanego dla konkretnego rodzaju odpadu. Ważne 
jest również bezpieczeństwo, dlatego wszystkie kontenery na odpady niebezpieczne znajdujące się 
na terenie PSZOK są szczelnie zamykane i odporne na działania zbieranych tam odpadów.

Świętochłowice przystąpiły do budowy drugiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ulicy Szpitalnej jeszcze w lutym 2021 roku. Wtedy to 
również wykonawcy przekazano plac budowy. W wyniku przeprowadzonego  przetargu nieogra-
niczonego Gmina Świętochłowice w dniu 28 stycznia 2021 roku podpisała umowę z firmą PPUH 
Hydrobud Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia prac budowlanych wyznaczono na koniec 
sierpnia 2021 roku, natomiast termin zakończenia całości projektu wraz z kampanią informacyj-
no-edukacyjna zaplanowany jest na 31 grudnia 2021 roku. 

Projekt ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świę-
tochłowicach wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną’’ jest realizowany  w ramach  poddzia-
łania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

CZYM JEST PSZOK?

INFORMACJE O PROJEKCIE
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PSZOK w centrum Świętochłowic 
przyjmować będzie odpady w po-
niedziałki i czwartki w godzinach 
od 7.00 do 18.00, we wtorki, środy 
i piątki w godzinach od  7.00 do 
15.00 oraz w soboty w godzinach 
od 8:00 do 14:00 .

ul. Szpitalna (za cmentarzem)

JAK DO NAS DOTRZEĆ? 


