ODPADY BIODEGRADOWALNE – JAK JE GROMADZIMY LUB ZAGOSPODAROWUJEMY

Bioodpady tzw. mokre, segregujemy w celu zagospodarowania ich we własnym
zakresie np. na kompost lub w celu przekazania przedsiębiorcy, który świadczy usługi
odbioru i zagospodarowania tych odpadów na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska.
Jeżeli odpady zbieramy w celu przekazania ich przedsiębiorcy, to gromadzimy je
w pojemnikach lub workachw kolor]HEU]RZ\P .
Co wrzucamy do pojemnika:










obierki z warzyw i owoców,
resztki żywności,
przeterminowaną żywność,
skorupki z jaj,
stare pieczywo,
fusy po kawie i herbacie,
łupiny, ziarna i pestki,
zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe,
odpady z ogródków (trawa, liście, gałązki pocięte na krótkie kawałki itp.).

Czego nie wrzucamy:








worków foliowych,
odpadów surowcowych (tworzyw sztucznych, makulatury, szkła i metalu),
odpadów niebezpiecznych (żarówek, baterii, lekarstw itp.),
surowego mięsa i padliny,
drewna, piasku i popiołu,
chemicznie skażonej ziemi,
środków ochrony roślin.

Jeżeli odpady zbieramy w celu zagospodarowania ich we własnym zakresie, czyli do
kompostowania, czynimy to w odpowiednich przystosowanych do tego pojemnikach lub
w kompostownikach wykonanych we własnym zakresie. Szereg informacji na temat
kompostowania, można znaleźć w różnych publikacjach książkowych, broszurach oraz na
stronach Internetowych.

ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI NIE MOŻNA
ODDAWAĆ Z POZOSTAŁYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZMIESZANYMI !!!

Segregacja się opłaca
Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas
wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu
jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując
odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy
gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.
Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz
szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady
oszczędzamy zasoby naturalne: wodę energię. Z odpadów mogą powstać np., chusteczki
higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble
czy ubrania.
Pamiętaj:






zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do
pojemnika,
wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki
temu ograniczysz zużycie plastikowych torebek,
zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu
jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu),
do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych
ręczników.

Czarny kolor worków z przeznaczeniem na odpady zmieszane, które nie mieszczą się w
kontenerze.

