Triedený zber komunálnych odpadov v obci Turová
Prečo triediť odpad?
Chránime životné prostredie.
Produkujeme menej komunálneho odpadu a vďaka tomu šetríme svoje financie.
Znižujeme environmentálnu záťaž pre budúce generácie.

Plasty

Čo patrí a čo nepatrí do triedeného odpadu:
Papier
Sklo

Áno:

Áno:

Kovy + VKM

Áno:

Áno:

Plasty: plastové fľaše, fľaše z
jedlých olejov, plastové obaly z
kozmetiky a drogérie, atď. ...

Papier: noviny, časopisy, letáky,
zošity, kancelársky papier,
papierové krabice, kartón,
preložky od vajec, atď. ...

Sklo: sklené fľaše,
zaváraninové poháre, atď. ...

Kovy: železné konzervy,
hliníkové konzervy, hliníkové
plechovky od nápojov, atď. ...
VKM: viacvrstvové
(krabicové) obaly od nápojov
atď. ...

Nie:

Nie:

Nie:

Nie:

Sklo: keramiku, porcelán,
autosklo, zrkadlá, PC a TV
obrazovky, žiarovky,
bezpečnostné sklo, atď. ...

Kovy: obaly s obsahom
nebezpečných látok, plastové
obaly od skladkostí, atď. ...
VKM: znečistené VKM
potravinami, viacvrstvové
obaly od kávy, atď. ...

Plasty: novodurové trúbky,
obaly od nebezpečných látok
(mokravé oleje, chemikálie
a pod.), atď. ...

Papier: mokrý, mastný nebo inak
znečistený papier, dechtový
a voskovaný papier, atď. ...

KRABICE A KARTÓNY MÔŽU BYŤ ULOŽENÉ PRI VRECIACH, ALEBO VLOŽENÉ MEDZI KONTAJNERY
URČENÉ NA TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV

!!! Zakazuje sa ukladať odpad mimo zberných kontajnerov (okrem krabíc a kartónov)!!!
Viete, že ???
Z dvoch 1 litrových odpadových nápojových kartónov sa môže stať 1m2 kuchynských utierok ...
Zo 670 odpadových plechoviek sa môže stať jeden bicykel ...
Z odpadového recyklovaného papiera sa môžu stať puzzle ...
Z 30 odpadových plastových fliaš sa môže stať jedna fleecová bunda ...
Recykláciou jednej vínovej fľaše sa môže ušetri až 400 Wh elektrickej energie ...

Je žiadúce, aby občania pred vyhodením PET fliaš a kartónov, tieto odpadové obaly stáčali, a to za účelom
aby sa naplno využil celý využiteľný objem zberných vriec a zberných-1100 l nádob.
Triedený zber komunálnych odpadov
vo vašom meste financuje OZV ELEKOS

Našimi partnermi pre triedený zber
komunálnych odpadov v obci TUROVÁ sú:
súKežmarok sú:

Marius Pedersen a.s.
Zvolen

Obec Turová

