Vážení občania,

Vážení občania,

dostáva sa Vám do rúk leták „Separovaný zber“. Chceli by sme Vás touto cestou
poprosiť o zlepšenie stavu v separovanom zbere. V kontajneroch, ktoré sú
rozmiestnené po obciach sa okrem papiera, plastov a skla nachádza až 50 %
odpadu, ktorý tam nepatrí. Jedná sa o bežné odpady z domácností až po
nebezpečné odpady, ktoré úplne negujú našu a i Vašu snahu separovať. Veríme, že
kontajnery nám znečisťuje len úzka skupina ľudí a týmto je určený tento leták.
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PAPIER

PAPIER

Čo sem patrí?
Novinový, kancelársky, baliaci papier, časopisy, kartónové krabice

Čo sem patrí?
Novinový, kancelársky, baliaci papier, časopisy, kartónové krabice

Čo sem nepatrí?
Plastové obaly kníh, tapety, celofán, obaly Tetra-pack, lepiace pásky, zaolejované
papiere a krabice

Čo sem nepatrí?
Plastové obaly kníh, tapety, celofán, obaly Tetra-pack, lepiace pásky, zaolejované
papiere a krabice

PLASTY

PLASTY

Čo sem patrí?
Plastové fľaše od nápojov PET, plastové obaly z čistiacich prostriedkov (vymyté), fólia

Čo sem patrí?
Plastové fľaše od nápojov PET, plastové obaly z čistiacich prostriedkov (vymyté), fólia

Čo sem nepatrí?
Plastové fľaše znečistené od olejov a chemikálií, polystyrén, znečistená fólia

Čo sem nepatrí?
Plastové fľaše znečistené od olejov a chemikálií, polystyrén, znečistená fólia

SKLO

SKLO

Čo sem patrí?
Sklenené fľaše farebné, číre, poháre od zaváraním, tabuľové sklo

Čo sem patrí?
Sklenené fľaše farebné, číre, poháre od zaváraním, tabuľové sklo

Čo sem nepatrí?
Keramika, žiarivky a žiarovky, autosklo, drôtené sklo

Čo sem nepatrí?
Keramika, žiarivky a žiarovky, autosklo, drôtené sklo

Znížením komunálneho odpadu v kontajneroch na separovaný zber a následne
zvýšením množstva vyseparovaných komodít ušetrí naša obec nemalé finančné
prostriedky, ktoré môžu byť využité na rozvoj obce.
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