OBEC

p~t.tČí.N_-=__
q9tC!~ník o třídění biood

Třídění bioodpadu v obci PENČíN
Vážení spoluobčané

zveme vás k zapojení do projektu

s bioodpadem

ze zahrady a z domácnosti

na následující

otázky:

1. Jakým způsobem

Nemám žádný bioodpad

b)

Kompostuji

c)

Dávám bioodpad

d)

Spálím, co jde

e)

Zavezu na pole

2.

Využili

a)

I
\
I

likvidujete

a)

v naší obci. Odpovězte

bioodpad

(kuchyňské

Ze dvou set kilogramů odpadu připadajících průměrně na osobu za rok
tvoří přibližně 70 kg bioodpad, který je cennou surovinou k výrobě
kvalitního kompostu. Tříděním bioodpadu můžete snížit objem směsného
komunálního odpadu o 10 až 20%.

nakládání
prosím

nyní?

Jak využívat nádobu na bioodpad?

zbytky, tráva apod.)

Oddělený sběr bioodpadů je třeba provádět pečlivě a ukládat pouze
biologicky rozložitelný odpad. Do vytříděných bioodpadů v žádném

do běžné nádoby na komunálnfodpad

případě nepatří jiné odpady. Každé takové znečištění zneho.dnocuje
nejen obsah odpadové nádoby, ale i obsah celého vozidla. Při

by, jste specielní

vývozem

Proč třídit bioodpad?

nádobu jen na bioodpad

za 14 dní v období

opakovaném porušení správného třídění vám nebude bioodpad vyvážen.
Přistavenou nádobu uschovejte prosím na vašem pozemku a pouze ve

s pravidelným

svozový den dle harmonogramu

duben až říjen?

zaplněna.

Ano

b) Ne
3.

Za odkup bionádoby

a)

0,- Kč

240 I jste ochotni

zaplatit:

tU
...,

bioodpadem.

~.

z hnědých

~

o
tU

"2

dejte nádobu před dům, i když není zcela

Prosíme, abyste nepřikládali

ke svozu pytle naplněné

Svazové vozidlo je určeno pouze pro svoz bioodpadu

plastových

nádob.

Co patří do nádoby na bioodpad

b)

150,- Kč

•

Tráva, drny, listí, piliny

c)

450,- Kč

•

Zbytky rostlin,

d)

650,- Kč

•

Shrabky ze záhonů a trávníků,

e)

960,- Kč'

•

Odpad z řezu keřů i stromů

•

Spadané ovoce, zbytky zeleniny

4.

Jste ochotni
likvidován

a)
b)
c)
d)
e)

si připlatit
bioodpad

0,- Kč/osobu
50,- Kč/osobu
100,- Kč/osobu
150,- Kč/osobu
200,- Kč/osobu

k ročnímu

poplatku,

přímo od domu?

aby vám byl

kořeny a listy zeleniny,

•

Čajové sáčky, káva, skořápky

•

Jen omezeně

květiny

zemina z květináče

(nastříhané

či štěpkované)

od vajec

zbytky jídel (nikdy tekuté)

Do nádoby nedávejte!!
•
•

Tekuté zbytky jídel, oleje
Maso, uhynulá zvířata

•
Biologicky nerozložitelné
a jiné odpady
Po vyhodnocení dotazníku budete informování

Vyplněný dotazník vrat'te do 20.11.2011

na

od Pěnčín

o dalším průběhu.

