Zoznam oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, ktoré je

MOŽNÉ

odovzdať na zbernom dvore po preukázaní sa platným občianskym preukazom s trvalým
pobytom v meste Senec:
20 01 01 – PAPIER A LEPENKA
Na zber je určený veľkokapacitný
5 m3 kontajner
Patrí sem: noviny, časopisy, zošity,
knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy,
telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier, papierový obal
a pod. (značky uvedené na výrobkoch: PAP).
Poznámka: Jednou tonou vyseparovaného papiera ušetríme cca 17
stromov – to už stojí za tú námahu,
nemyslíte?

20 01 02 – SKLO
Na zber je určený veľkokapacitný
7 m3 kontajner
Patrí sem: sklenené fľaše, nádoby,
obaly a predmety zo skla, poháre,
fľaštičky od kozmetiky bez kovových
a plastových uzáverov, črepy, okenné
sklo, sklo z okuliarov a pod. (značky uvedené na výrobkoch: GL), sklá
väčších rozmerov, ktoré nie je možné
umiestniť do zberných nádob umiestnených v rámci mesta.
Poznámka: Sklo je 100% recyklovateľná surovina a nepatrí na skládky
odpadov, kde sa NIKDY nerozloží.

20 01 10 – ŠATSTVO
A 20 01 11 – TEXTÍLIE
Na zber je určená spoločná zberná
nádoba organizácie HUMANA

20 01 25 – JEDLÉ OLEJE
A TUKY
Na zber je určená 1000 l IBC nádoba
Patrí sem: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov,
prepálené oleje, zvyšky margarínov,
masla či tuku.
Poznámka: V prípade znehodnotenia
jedlých olejov a tukov, napr. motorovým olejom, je odber tohto druhu
odpadu oprávnenou organizáciou
účtovaný mestu ako náklad a nie
ako výnos. Náklad je hradený z Vašich poplatkov. Výnos vieme použiť
na zlepšovanie služieb v odpadovom
hospodárstve.

20 01 36 – VYRADENÉ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA INÉ AKO UVEDENÉ
V 200121, 200123 A 200135
Miesto určené na spätný zber
Patrí sem: elektroodpad kompletný,
bez chýbajúcich komponentov ( PC,
rádiá, elektrické hračky, pračky, a iné
elektrické zariadenia pochádzajúce z
domácností)
Poznámka: Obyvatelia majú možnosť
aj využitia spätného odberu pri kúpe
nového zariadenia.

20 01 39 – PLASTY
Na zber je určený veľkokapacitný
14 m3 kontajner

Patrí sem: Do textilu a šatstva patria:
čisté a suché šatstvo a textil (všetky
druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k
oblečeniu (čiapky, šále), prípadne iné
druhy šatstva a textilu.

Patrí sem:
HDPE fľaše – drogéria, domácnosť
HDPE duté obaly – bandasky, sudy,
poškodené smetné nádoby, prepravky
PP/EPDM – nárazníky z osobných automobilov

Poznámka: Použiteľnému šatstvu a
textíliám dávate druhú šancu. Nezaberajú Vám priestor ako v skrini, tak aj
vo Vašej zbernej nádobe a aj takto sa
dá nezištne pomôcť.

Poznámka: Plasty sú jedným z najhoršie recyklovateľných materiálov a
najviac zaťažujú naše životné prostredie.

20 01 40 – KOVY
Na zber je určené vrece
Patrí sem: plechovky od nápojov, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, konzervy, oceľové plechovky, kovové rúrky, hliníkové obaly, starý riad,
drôty a káble (bez bužírky), kovové
súčiastky, kovové vrchnáky z fliaš a
pohárov (značky uvedené na výrobkoch: Al, Fe, Cu), väčšie kusy kovov.
Poznámka: Kovové nádoby musia byť
vyprázdnené!

20 02 01 – BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
Na zber je určená osobitná kója
vedľa zberného dvora
Patrí sem: orezy konárov, stromčeky,
drevo, nábytok, dvere, drevené okná
a pod.
Na zber je určený veľkokapacitný
7 m3 kontajner:
Patrí sem: kvety, tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy,
drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina,
pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny, drevný popol, šupy
z čistenia zeleniny a ovocia okrem šupiek z citrusových plodov.
Poznámka: Vhadzovaním komunálnych odpadov do BIOODPADOV nám
bránite ich kompostovaniu, nakoľko
kompostárne odmietajú takto znehodnotené odpady prijímať.

20 03 07 – OBJEMNÝ ODPAD
Na zber je určený veľkokapacitný
7 m3 kontajner
Objemným odpadom sa rozumejú
komunálne odpady, ktoré kvôli ich
rozmerom nie je možné uložiť do bežných zberných nádob na zmesový
komunálny odpad.
Poznámka: Pokiaľ je možné nábytok
je potrebné odovzdať v demontovanom stave bez kľučiek, sklenených
výplní a plastových súčastí.

