BIOODPAD

kuchynský

z domácností
Patria sem:

zvyšky a šupky
z ovocia a zeleniny

kvety, listy
a odrezky rastlín
znehodnotené
potraviny a potraviny
po uplynutí záručnej
lehoty – bez obalov
tepelne neupravené
zvyšky jedál

vrecúška od čaju

usadeniny z kávy
a filtre z kávovarov

BIOodpad
kuchynský

z domácností

škrupinky
z vajíčok
chlieb, pečivo

Nepatria sem:

zvyšky varených jedál rastlinného
i živočíšneho pôvodu (bez tekutých zložiek)
obaly z potravín - žiadne plasty, tégliky, fólie, igelity, sklo
jednorazové obaly z jedla
tekuté zvyšky jedál - mlieko, jogurty, polievky, omáčky
použité jedlé oleje a tuky (zbierajú sa samostatne)
cigaretové ohorky, použité vlhčené obrúsky
uhynuté zvieratá a exkrementy domácich miláčikov
vytriedené odpady zbierané samostatne - papier, plast, tetrapak, sklo, kov
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (zbiera sa samostatne)

Zber odpadu bude zabezpečovaný v mesiacoch
marec -november 1x za týždeň,
v mesiacoch december až február 1x za 14 dní.
Odpad bude odvezený na ďalšie spracovanie do bioplynovej stanice,
kde vznikne konečný produkt - kompost.

ZBER KUCHYNSKÉHO BIOLOGICKY
ROZLožITEĽNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ
Kuchynský bioodpad z domácnosti zbierajte do vlastného vedierka
(odporúčame uzatvárateľné vedierko s otvormi), do ktorého vložte
vždy len kompostovateľné vrecko, prípadne priamo do vedierka. Či je
vrecko kompostovateľné, spoznáte na základe označenia logom certifikátu:

Takéto vrecko umožní odparenie vlhkosti a zamedzí vzniku zápachu.
Používaním vreciek odpadá nepríjemná povinnosť vymývať košík. Vedierko
a kompostovateľné vrecká je možné zakúpiť v predajniach drogérie alebo
na Technických službách Senica a. s. (1 balenie kompostovateľných vreciek
vystačí cca na 3 mesiace).
Na stojiskách kontajnerov pre komunálne a triedené odpady pribudnú
240-litrové nádoby hnedej farby označené nálepkou, v ktorých je
vložené kompostovateľné vrece. Do tejto nádoby ukladajte svoj bioodpad
z domácnosti buď v uzatvorenom kompostovateľnom vrecku alebo ho
z vedierka voľne vysypte priamo do nádoby. Je zakázané vhadzovať
do hnedých nádob potraviny v pôvodných obaloch, vo vreckách
z mikroténu, sklenených, plastových, kovových alebo iných
obaloch. Ak bude odpad vhodený do nádoby spolu s obalom, príde
k ZNEHODNOTENIU celého obsahu zbernej nádoby.

Prečo triediť kuchynský bioodpad z domácností?
V komunálnom odpade je až do 45 percent objemu biologicky rozložiteľných
odpadov,
ktoré
rýchlo
podliehajú
rozkladu.
Pri tomto procese vznikajú plyny poškodzujúce
ochrannú ozónovú vrstvu Zeme. Preto je úlohou
nás všetkých prispieť k tomu, aby sa táto zložka
Bio - 45 %
komunálneho odpadu mohla zhodnocovať buď
v kompostárni alebo v bioplynovej stanici a neskončila
Papier - 14 %
bez využitia na skládke. Vytriedením kuchynských
Plasty - 11 %
biologicky rozložiteľných odpadov zo zmesového
Sklo - 10 %
komunálneho odpadu sa zníži množstvo odpadu
Textil - 4 %
Kovy - 4 %
ukladané na skládku a prehodnotí sa interval vývozu
Anorganický odpad - 4 %
Nápojové kartóny - 4 %
Nebezpečný odpad - 4 %
nádob na zmesový komunálny odpad.
Zmiešaný odpad - 4 %

