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Czas świąteczny to nie tylko pyszne potrawy czy prezenty, o których myślimy już kilka
tygodni przed Bożym Narodzeniem, ale też choinka. Jednak przychodzi w końcu
moment, że choinka powoli zaczyna więdnąć, tracić igły. Co wtedy zrobić z takim
drzewkiem – gdzie je wyrzucić? Warto poznać kilka wskazówek.

  

Jak przygotować drzewko

  

W Katowicach odbiorem choinek zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej. Pracownicy odbierają je podczas standardowego wywozu odpadów.
Najważniejsze jest, aby usunąć z choinki wszelkie ozdoby, które są wykonane z innych
materiałów, np. szkła lub plastiku. Kiedy już przygotujemy drzewko, najłatwiej je po prostu
postawić przy naszych pojemnikach do odbioru odpadów – wtedy pracownicy będą je mogli bez
problemu zabrać.

  

– Choinki to także odpad, który odbieramy bezpłatnie od katowiczan. Prosimy jednak
mieszkańców, żeby brali pod uwagę ogólny harmonogram wywozu - dla odpadów bio w
zabudowie jednorodzinnej lub gabarytów w zabudowie wielorodzinnej. Nie wrzucajmy ich
bezpośrednio do kontenera, ponieważ ich duży rozmiar uniemożliwi korzystanie z niego innym
mieszkańcom. Trzeba też pozbawić choinki wszystkich ozdób – bombek, lampek, łańcuchów.
Istnieje także możliwość samodzielnego przywiezienia drzewek do jednego z Gminnych
Punktów Zbierania Odpadów, czynnych w dni robocze, od poniedziałku do soboty – wyjaśnia
Damian Stępień, dyrektor ds. administracyjno-eksploatacyjnych w MPGK Katowice.

  

Ważny termin

  

Najważniejsze w wyrzucaniu choinek jest ustalenie terminu, w jakim pracownicy MPGK je
odbiorą, aby nie zastawiały terenu zbyt długo. Tu trzeba zwrócić uwagę na to, czy mieszkamy w
zabudowie jednorodzinnej czy wielorodzinnej. W domach wolnostojących choinki są odbierane
w czasie wywozu odpadów biodegradowalnych, natomiast z bloku mieszalnego, gdzie

 1 / 2



Co zrobić z choinką po świętach?
poniedziałek, 09 stycznia 2023 08:00

mieszkańców jest więcej, choinki są wywożone razem z odpadami wielkogabarytowymi. Warto
także dopytać u administratora budynku, czy nie zostało wyznaczone specjalne miejsce do
składowania i odbioru drzewek, aby nie blokować pojemników i wiat śmietnikowych. Dlatego też
najlepiej wystawiać je jak najbliżej daty odbioru odpowiednich odpadów.

  

Co dalej dzieje się z choinkami

  

Zebrane choinki trafiają do należącego do MPGK Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania
Odpadów. Drzewka naturalne zostają rozdrobnione i po przejściu odpowiednich procesów
technologicznych, stają się składnikiem środka poprawiającego właściwości gleby. Ten zaś
trafia zwykle jako nawóz pod trawniki i rośliny ozdobne, na użytkach zielonych oraz do
rekultywacji terenów zdegradowanych. Drzewka sztuczne są z kolei traktowane jak złom i
przechodzą typową dla niego drogę recyklingu.
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https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/aktualnosci?ItemID=5707&amp;ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}

