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

Čo patrí do triedeného odpadu v rodinnej zástavbe:

Plasty + Kovy + VKM

Papier

Sklo

Áno:

Áno:

Áno:

Plasty: PET fľaše od nápojov, čistiacich prostriedkov, sirupov,
Papier: noviny, časopisy,
kozmetiky a pod., číre a farebné fólie, plastové vrecká, vedrá,
Sklo: nevratné fľaše od nápojov,
kancelársky papier, reklamné
kelímky od jogurtov, výrobky a obaly z plastov, prepravky,
sklenené nádoby, sklenené črepy,
letáky, obálky, letáky, katalógy,
polystyrén a pod.
tabuľové sklo, sklo z okuliarov,
plagáty, pohľadnice, knihy, zošity,
Kovy: konzervy, plechovky, alobal, kovové obaly, kovové
fľaštičky od kozmetiky bez
krabice, kartóny, iné čisté
výrobky a súčiastky, drôty a káble, obaly zo sprejov a pod.
kovových a plastových uzáverov
papierové obaly (napr. papierové
VKM: viacvrstvové kombinované obaly od mlieka, smotany
a pod.
sáčky) a pod.
a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína a pod.

Nie:

Nie:

Plasty: novodurové trúbky, obaly od nebezpečných látok
(mokravé oleje, chemikálie ...) a pod.
Kovy: obaly s obsahom nebezpečných látok, silne znečistené
kovy, plastové obaly od sladkostí a slaností a pod.
VKM: znečistené VKM potravinami, viacvrstvové obaly od
kávy, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, kakaa a
pod.

Papier: voskový papier, papier
s hliníkovou fóliou, kopírovací
papier, obaly na mrazené
potraviny, škatuľky od cigariet,
mokrý, mastný alebo inak
znečistený papier (napr.
jednorázové papierové plienky),
dechtový a voskový papier a pod.

Nie:
Sklo: keramika, porcelán,
autosklo, zrkadlá, PC a TV
obrazovky, gumy, dymové sklo,
uzávery od fliaš, žiarovky,
bezpečnostné sklo a pod.

Občania rodinných domov majú k dispozícii na zabezpečenie zberu triedených zložiek komunálnych odpadov –
sklo, papier, plasty, VKM a kovov plastové vrecia.
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 ...

Viete, že ???

V prípade, že obyvatelia rodinných domov v meste Komárno majú aj iný odpad, resp. odpad, ktorý sa pre svoje
množstvo alebo charakter nezmestí alebo nehodí do vriec na to určených napr. prepálený kuchynský olej, väčšie kusy
skla, veľké papierové a lepenkové krabice, textil, šatstvo, zvyšky pesticídov, farieb, zvyšky lepidiel, rozpúšťadlá,
žiarivky, žiarovky, znečistené rukavice alebo textil od oleja a farieb, kovy, môžu tento odpad zadarmo odovzdať
na zbernom dvore: na Harčášskej ceste v Komárne – v čase UT-PIA: 1000-1800 hod. a v SO: 800-1200 hod.
Je žiadúce, aby občania pred vyhodením PET fliaš, kartónov, obalov z VKM a kovových obalov tieto
odpadové obaly stáčali, a to za účelom aby sa naplno využil celý využiteľný objem zberných vriec.
Ďalej je žiadúce, aby sa obaly z VKM a kovové obaly pred ich vyhodením vypláchli a vyčistili.
Triedený zber komunálnych odpadov
vo vašom meste financuje OZV ELEKOS

Našimi partnermi pre triedený zber
komunálnych odpadov v meste Komárno sú:

Clean City

Mesto Komárno

