Doplňujúce pokyny obce Sedlice k triedenému zberu odpadov
V našej obci sa upravuje systém triedenia odpadov, ktorý nájdete na priloženom letáku. K doteraz triedeným
druhom odpadov pribudnú aj tieto suroviny:






polystyrén (iba obalový, nie stavebný)
kovy (plechovky, konzervy a malé kovové súčiastky)
papier (novinový aj kartóny)
tégliky z jogurtov (zbavené zvyškov jedla)
nápojové kartóny (tetrapaky, najmä z mlieka a džúsov)

Všetky kontajnery na triedený zber boli označené nálepkami podľa druhu odpadu, ktorý sa do nich bude
zbierať. K informáciám v danom letáku naša obec vydáva tieto pokyny:

Polystyrén (obalový, nie stavebný), plechovky, konzervy, malé
kovové súčiastky, tégliky z jogurtov a nápojové kartóny (tetrapaky)
patria do kontajnera určeného na plasty. Pozor, v našej obci sa
nachádzajú dvojaké typy kontajnerov na plasty, prevažne žltej, ale
niekde aj modrej farby.

Sklenené fľaše, poháre, tabuľové sklo, sklenené črepy budeme
zbierať do kontajnera zelenej farby.

Papier, novinový, ako aj poskladané kartóny v malom množstve,
budeme zbierať do špeciálneho modrého kontajnera vybaveného
vkladacím otvorom. Obec zatiaľ disponuje iba dvoma kusmi týchto
kontajnerov. Budú umiestnené na stanovišti v strede obce pri OcÚ
a na stanovišti pri základnej škole.

Ďalej pripomíname, že umiestňovanie drobného stavebného odpadu je potrebné nahlásiť na obecnom
úrade. Je striktne zakázané umiestňovať ho do veľkoobjemových kontajnerov umiestnených na cintorínoch.
Taktiež je tam zakázané umiestňovať akýkoľvek iný druh odpadov (najmä biologické odpady) okrem
veľkoobjemových odpadov (odpad, ktorý nevojde do nádoby na komunálny odpad a nedá sa vyseparovať).
Umiestnenie veľkoobjemových odpadov je podmienené ohlásením obecnému úradu. Staré šatstvo a použitý
rastlinný olej môžete naďalej umiestňovať do kontajnera v strede obce; žiarivky, batérie a drobnú elektroniku
do zberného boxu vo vestibule obecného úradu. Bioodpad je potrebné kompostovať každý sám v domácom
kompostovisku.
Tieto pokyny a leták si prosím uschovajte v domácnosti. Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného
odpadu vám bude distribuovaný na prelome rokov 2016/2017. Všetky tieto informácie sú zverejnené aj na
webovej stránke našej obce.

