Investícia do vašej budúcnosti

Vybudovanie zberného miesta
a intenzifikácia separovaného zberu
v obci Trenčianska Turná

Nepatria sem:

plastové obaly so zvyškami obsahu,
jednorazové plienky a hygienické
potreby, zeminou silne znečistené
záhradné fólie, alobal, hliníkové viečka od
jogurtov a smotany, viacvrstvové kombinované
obaly od kávy, kakaa, slaností a sladkostí a
vreckových polievok, guma, molitan, podlahové krytiny,
obaly z nebezpečných látok napr.: motorových olejov, farieb,
lepidla, plastové okná...

Spôsob zberu:
do vriec priamo v domácnostiach alebo do žltých kontajnerov
rozmiestnených v obci

SKLO
Vedia to už malé deti, len čo začnú rozoznávať farby.
Ak to zvládnu deti, nezvládneme to my?

Patria sem:

Na území obce je zavedený separovaný zber odpadov.
Len sa treba rozhliadnuť a zapojiť sa do neho. Prestaňme
byť ľahostajní a urobme niečo pre ochranu životného
prostredia. Začnime separovať odpad nielen doma, ale aj
v zamestnaní, na verejných podujatiach a priestranstvách.

Nepatria sem:

SEPAROVAŤ ODPAD DOKÁŽE KAŽDÝ. PRIDAJTE SA!

vypláchnuté sklo všetkých farieb, sklenené poháre od zaváranín, fľaše,
fľaštičky od kozmetiky, dymové a mliečne sklo, úlomky skla, okenné/
tabuľové sklo...

vyššie uvedené sklenené obaly so zvyškami obsahu, keramika, kamenivo,
porcelán, žiarivky, žiarovky a výbojky, varné sklo, zrkadlá, kovové uzávery,
drôtované sklo, plexisklo, autosklo, teplomery, obrazovky, sklobetónové
tvárnice...

Spôsob zberu:

PAPIER
Patria sem:
suché a neznečistené noviny, časopisy, zošity, plagáty, baliaci papier,
vlnitá a hladká lepenka, kartóny, škatule, knihy bez väzby, kancelársky
papier, bločky z obchodov, lístky z kina a z dopravy, staré pohľadnice,
listy, obálky, malé kúsky po strihaní papiera, papierové vrecká od múky a
cukru, papier od potravín...
Škatule je potrebné rozobrať, aby zaberali menej miesta.

Nepatria sem:
znečistený a mokrý papier a lepenka, nápojové kartónové obaly
(tetrapaky) od mlieka, smotany, džúsov, obaly od polotovarov v prášku
od halušiek, pudingov, polievok, korenín, semien, jednorazové plienky
a hygienické potreby, pláty od vajíčok, kopírovací papier, asfaltový,
dechtový, brúsny, mastný, voskovaný, lakovaný, krepový papier, papier na
pečenie, stieracie žreby a znečistený papier od potravín...

Spôsob zberu:
do modrých kontajnerov rozmiestnených v obci alebo v rámci školských
zberov papiera

do zelených kontajnerov rozmiestnených v obci

BIOLOGICKÝ ODPAD				
Patrí sem:
lístie, tráva, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania rastlín korene, listy, kvety, kúsky konárov, piliny, hobliny a štiepka z dreva,
opadané a zhnité ovocie, zvyšky zeleniny a ovocia z čistenia, konzumácie
a úpravy...

Nepatrí sem:
tekuté zvyšky varených jedál, kuchynské oleje, kosti, mäso, ryby, uhynuté
zvieratá, mliečne výrobky, iné odpady...				

Spôsob zberu:
kompostuje sa v domácich kompostoviskách, informácie ako
kompostovať nájdete na internetovej stránke www.kompost.sk
konáre môžete odovzdať počas vyhláseného zberu konárov 2 x do roka

PLASTY
Patria sem:
PE a PET fľaše od minerálok, malinoviek, kofoly, mlieka, sirupov, octu,
oleja, vína, piva, plastové obaly od šampónov, krémov, tekutých mydiel,
aviváží, pracích gélov, čistiacich prostriedkov, plastové vrecia, tašky a
vrecká, obalové fólie, záhradné a potravinové fólie, nádobky od jogurtov,
masiel a smotán, vrecká od mlieka, plastové poháriky, obaly od sladkostí
a slaností...
Zbierajú sa vypláchnuté a zošliapnuté tak, aby bol ich objem čo najmenší.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Kohézneho fondu
v rámci Operačného programu Životné prostredie
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