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Czas jesieni ...
Zielone „ finiszuje”

Rady Osiedla upiększają

To już ostatnie tygodnie cotygodniowych odbiorów Nowe chodniki, place zabaw czy skwery powstaodpadów zielonych, które kończą się 30 listopada. Od ją dzięki pomysłom i zaangażowaniu funduszy
1 grudnia – odbiór zielonego raz w miesiącu.
poszczególnych Rad Osiedli.
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Zmiany na cmentarzach

Szczecińskie nekropolie gotowe na Święto Zmarłych.
Tegoroczne porządki ułatwiły nowe pojemniki, w jakie
wyposażono wszystkie cmentarze.
		
Więcej str. 4
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Zielone „ finiszuje”

W ogrodach już jesień, odbiory odpadów zielonych jeszcze do końca listopada.
30 listopada, kończy się sezon co tygodniowych
odbiorów „zielonego”. Od 1 grudnia – wzorem roku
ubiegłego – odbiór odpadów zielonych odbywać
się będzie raz w miesiącu, na zgłoszenie.
A na razie odbiory zielonego odbywają się normalnie, w każdy poniedziałek lub wtorek. Pamiętajmy,
że w dniu odbioru pojemniki muszą być udostępnione firmie wywozowej. Zatem jeśli pojemnik
na zielone odpady mamy ustawiony w ogrodzie,
w miejscu niedostępnym dla osób z zewnątrz,
pamiętajmy, aby w dniu odbioru wystawić go
w odpowiednie, dostępne dla firmy wywozowej
miejsce.
Przypominamy także, że:
– Chęć skorzystania z odbioru odpadów zielonych
można zgłosić do Urzędu Miasta zawsze, bez
względu na porę roku
– Nie zwiększa to opłaty za wywóz odpadów
– Odpady zielone gromadzimy w brązowych pojemnikach , w które musimy się zaopatrzyć sami
– Przypominamy, że zielone odpady to: skoszona
trawa, gałęzie, liście itp., nie gleba, nie doniczki
– Nie wrzucamy zielonego do pojemnika w workach,
– Nie zapełniamy pojemnika tak, że nie można
go zamknąć, ponieważ wówczas mechanizm
załadowczy śmieciarki nie będzie mógł opróżnić
pojemnika
Zimą, od grudnia do końca marca odpady zielone
będą odbierane raz w miesiącu na zgłoszenie.
Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz do 7 lokali w wielorodzinnej, którzy
będą chcieli skorzystać z tej usługi muszą zgłosić

swoją nieruchomość do 20- tego dnia każdego miesiąca.
Zapotrzebowanie na wywóz zielonego zgłosić
można dzwoniąc pod numer 91 435 1199 lub wysyłając maila na adres gospodarka_odpadami@
um.szczecin.pl .
Na stronie ecoszczecin.pl uruchomiony będzie
formularz, za pomocą którego też będzie można
zgłosić chęć korzystania z usługi odbioru odpadów
zielonych zimą.
W następnym wydaniu Szczecin Wiadomości podamy dokładne terminy odbioru w poszczególnych
sektorach (w zabudowie jednorodzinnej).
Zarządcy oraz właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej również mogą skorzystać, od
grudnia do końca marca, z usługi odbioru odpadów
zielonych. Zgłoszenia powinny być kierowane
bezpośrednio do firm, które obsługują konkretne
sektory miasta.
Sektor I Konsorcjum Firm: TomPol Tomasz Franecki
oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki
Kontakt w sprawie zamówień: Magdalena Czwarenko, tel. 601572766, adres e-mail: tompol@
plusnet.pl
Termin podstawienia kontenera wynosi do 7 dni
roboczych od dnia zgłoszenia.
Sektor II Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski
Kontakt w sprawie zamówień: Jolanta Ciesielska, tel. kom: 507 008 901, tel. 91 48 31 810,
fax. 91 48 98 594, adres e-mail: kontenery@jumar.
info.pl
Termin podstawienia kontenera wynosi do 6 dni
roboczych od dnia zgłoszenia.

Sektor III Konsorcjum Firm: TomPol Tomasz Franecki oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty
Franecki. Kontakt w sprawie zamówień: Magdalena
Czwarenko, tel. 601572766, adres e-mail:tompol@
plusnet.pl
Termin podstawienia kontenera wynosi do 2 dni
roboczych od dnia zgłoszenia.
Sektor IV Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Szczecin
Kontakt w sprawie zamówień: Paweł Kacała, tel.
kom: 507 008 901, tel. 91 46 23 976 lub 91 46 23
777, adres e mail: konteneryzielone@mpo.szczecin.
pl. Termin podstawienia kontenera wynosi do 2
dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Pamiętajmy, że przez cały rok
odpady zielone
przyjmują także EKOPORTY!

Kończy się czas remontów.
Po raz kolejny przypominamy, że odpady budowlane i rozbiórkowe (posegregowane) w ilości do
240 litrów i masy 125 kg powstałe np. podczas
remontu mieszkania można odwieźć i zostawić
(bezpłatnie) w trzech EKOPORTach, przy ulicy:
Dworskiej, Kołbackiej, Leszczynowej.
W przypadku większej ilości np. gruzu trzeba
zamówić specjalny kontener na odpady budowlane. Takie usługi, odpłatnie, świadczy wiele
firm w Szczecinie.
Pamiętajmy także, że odpady budowlane i rozbiórkowe na terenie posesji należy gromadzić w kontenerach lub workach typu Big bagach.

www.ecoszczecin.pl
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Rady Osiedla upiększają
swoje otoczenie
Nowe chodniki, place zabaw czy skwery
powstają dzięki pomysłom i zaangażowaniu
funduszy poszczególnych Rad Osiedli, które
decyzją Piotra Krzystka – Prezydenta Szczecina
od roku 2011 uzyskują środki
na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.
W tym roku budżet Rad Osiedli to 160.000 zł, ale co
roku jest on zwiększany o 10.000 zł. W roku 2017 RO
uzyskają środki w wysokości 170.000 zł, a w roku 2020
osiągną 200.000 zł.
O sposobie wydatkowania tych środków decydują
Rady Osiedla fundując mieszkańcom chodniki czy
też ławki, finansując budowę siłowni pod chmurką
bądź nowe place zabaw dla dzieci. Za te fundusze
wspomagane są też placówki oświatowe poprzez
dofinansowanie niezbędnych remontów czy też
zakup urządzeń edukacyjnych. Realizacja samych
inwestycji prowadzona jest przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.
W ostatnim czasie zakończono kilka długo oczekiwanych
inwestycji, które z pewnością zadowolą mieszkańców
osiedli.
Modernizacja placu zabaw przy ul. Niemcewicza 3740 (Inwestycja RO Niebuszewo Bolinko)
Uporządkowano teren, zieleń, plac zabaw wyposażono w nowe urządzenia. Głównym celem projektu
było stworzenie miejsca, w którym dzieci z okolicznych kamienic będą mogły bezpiecznie spędzać czas
(młodsze pod okiem rodziców/opiekunów, starsze bez
konieczności bezpośredniego nadzoru).
Istniejący dotychczas plac zabaw nie spełniał obowiązujących norm bezpieczeństwa.
Przebudowa brakującego odcinka drogi wraz z oświetleniem w ciągu ulicy Dyngusowej (Inwestycja RO Bukowo).

Modernizacja placu zabaw przy ul. Niemcewicza
W ramach tej inwestycji zrealizowano 60 mb chodnika wraz z jezdnią oraz energooszczędnym i bezpiecznym dla środowiska naturalnego źródłem
światła typu LED.
Dokończenie zagospodarowania podwórka w kwartale
ulic: Małkowskiego, Krzywoustego. Bogusława, Kr.
Jadwigi . (Inwestycja RO Śródmieście Zachód)
Przed modernizacją podwórko przypominało parking na
klepisku i wielki śmietnik. W ramach modernizacji tego
terenu wyremontowano nawierzchnię podwórka oraz
drogi dojazdowej, wymieniono niedrożną kanalizację
deszczową, zamontowano nowe studzienki odpływowe.
Wybudowano wiatę śmietnikową, dokonano nasadzeń
zieleni.

Budowa chodnika w ciągu ulicy Chorwackiej (na
odcinku od ulicy Portowej do ulicy Mirosławskiej
(inwestycja RO Dąbie)
Nowo wybudowane 200 metrów chodnika poprawi
bezpieczeństwo pieszych, a kierowców nie zaskoczy
wreszcie obecność ludzi na jezdni. Tym samym na odcinku od ulicy Portowej do Mirosławskiej ulica Chorwacka
zyskała nową i bezpieczną infrastrukturę.
Modernizacja skweru Doliwo – Dobrowolskiego –
(inwestycja RO Turzyn)
Powstały tu nowe alejki, chodniki, ławki i kosze na śmieci.
Rewitalizacji poddano zieleń. Ustawione zostały także
urządzenia siłowni pod chmurką oraz street workout.

Inwestycja zgłoszona przez RO Turzyn

Inwestycja Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Inwestycja RO Dąbie

Inwestycja Rady Osiedla Bukowo
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Zmiany na cmentarzach
Szczecińskie nekropolie gotowe na Święto Zmarłych.
Tegoroczne porządki ułatwiły nowe pojemniki,
w jakie wyposażono wszystkie cmentarze.
Na terenie Cmentarza Centralnego wymieniono wszystkie metalowe kosze, w miejsce których ustawiono 715
czarnych pojemników na odpady nie ulegające biodegradacji (m.in. wypalone znicze, sztuczne kwiaty itp.)
oraz 200 brązowych na odpady zielone .
Przybyło także nowych lokalizacji.
Nowe pojemniki są także na pozostałych cmentarzach, m.in.:
– Dąbie: 52 pojemniki czarne o pojemności 1100l oraz
5 pojemników 1100l na odpady zielone,
– Płonia: 14 czarnych pojemników 1100l,
– Wielgowo: 15 sztuk czarnych pojemników
– Zdroje: 29 czarnych pojemników o pojemności 1100li
5 na odpady zielone
– ul. Strzałowska: 2 pojemniki czarne o pojemności
240l oraz 2 pojemniki o takiej samej pojemności na
odpady zielone.
– Prawobrzeże docelowo ma mieć 40 pojemników o pojemności 1100l przeznaczonych na odpady zielone.
Dodatkowo od 19.10.2016 do 15.11.2016 r. z uwagi na
wzrost ilości odpadów związanych z dniem Wszystkich
Świętych zwiększona została ilość pojemników oraz
częstotliwość ich opróżniania.
Sukcesywnie prowadzone są naprawy nawierzchni
alejek, ostatnio na terenie cmentarza w Zdrojach.
Osoby odwiedzające groby najbliższych mogą już spacerować po równej nawierzchni wyłożonej kostką brukową.

Na Cmentarzu Centralnym wymieniono wszystkie metalowe kosze.

Statystyki potwierdzają,
że segregujemy!
Ponad 12 procent więcej odpadów odebrano przez
pierwsze 9 miesięcy 2016 roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego .
W tym czasie (styczeń-wrzesień ) z nieruchomości zamieszkałych, szkół oraz cmentarzy odebranych zostało
blisko 81.4 tysiące ton odpadów komunalnych, z czego
17,4 tysiące ton stanowiły odpady gromadzone selektywnie, co stanowi ponad 20, 1 procent wszystkich
odebranych odpadów.
Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku
było to 11.9 tysięcy ton, co stanowiło 17,7 procent całości
odebranych odpadów.Wzrost ilości odpadów odebranych selektywnie wyniósł więc blisko 3.75 tysięcy ton.
Na ten wzrost wpłynęły m.in. opakowaniowe – więcej
o blisko 403 tysiące ton, ale kolejny rekord osiągają
odpady wielkogabarytowe – więcej w porównaniu

z 2015 rokiem aż o 2055 ton i zielone – więcej , w tym
choinki 1296 ton.
Zielone nadal bije rekordy!
We wrześniu przekroczona została liczba 5 tysięcy ton
odpadów zielonych odebranych z nieruchomości
objętych systemem.
A do podsumowania sezonu pozostają jeszcze dwa
kluczowe ( jesienne porządki) miesiące, które na pewno
zwiększą te dane. Zwłaszcza, że do tej liczby można
dodać już ponad 1038 ton odpadów zielonych, które
przywożone są do Ekoportów.
Wszystkie te dane potwierdzają utrzymującą się
tendencję wzrostu udziału odpadów selektywnie
gromadzonych w całej masie odpadów odbieranych
przez Gminę oraz coraz większą wiedzę mieszkańców na temat segregacji.

Odpady komunalne odebrane w Szczecinie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
w okresie styczeń – wrzesień 2016 r.
SZCZECIN
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Wrzesień 2016

8044,57

890,84

496,52

705,61

10 137,5

2 093,0

20,65%

Wrzesień 2016

7241,92

818,16

301,76

534,15

8 974,4

1 729,1

19,27%
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1,11
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1,07

												

