KAM S VAŠÍM ODPADEM?

OBEC ŽELÍZY

Vážení spoluobčané, sousedé,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc se snížením množství odváženého komunálního odpadu. Vyjma dopadu na životní prostředí to bude mít i efekt ekonomický,
tedy nebude nutné zvyšovat poplatek „za popelnice“.
Pojďme si projít pár bodů, ve kterých si Vás dovolíme informovat o možnostech, jak naložit s odpadem v obci Želízy. Některé z nich možná neznáte.
1) Směsný komunální odpad
Majitele vlastní popelnice prosíme o přednostní využití této. Popelnici připravujte k vývozu co nejplnější. Obec platí za každou nádobu připravenou k vývozu, poloprázdná
popelnice prodražuje provoz, proto se nevyváží. Ti, kteří nemají vlastní nádobu na komunální odpad, mohou využít obecní kontejnery.
Komunálním odpadem není odpad vzniklý u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, odvoz odpadu si musí podnikající osoby zajistit samy na vlastní
náklady.
2) Plastový odpad – žlutý kontejner
Do kontejnerů na plast můžete sypat nejen čistě plastový odpad, ale také polystyren a tetrapaky (obaly od mléka, džusu a podobně). Pokud je odpadem nádoba (typicky
PET lahev), sešlápnutím pomůžete předejít situaci, kdy je kontejner plný již druhý den po vývozu. Guma je komunální odpad (pneumatiky apod. patří do velkoobjemového
odpadu).
3) Papírový odpad – modrý kontejner
Do kontejnerů na papír můžete sypat běžný papírový odpad (časopisy, noviny, zmačkaný papír, karton atd.). Je-li odpadem krabice, zkuste ji prosím sešlápnout, nebo
rozložit, ať není v celém kontejneru jedna krabice od trouby. Do papíru nepatří tetrapaky, pytle od stavebních směsí (je v nich igelit) a kontaminované obaly (mastný
papír od salámu apod.).
4) Skleněný odpad – zelený kontejner
Do kontejneru na sklo lze sypat jakékoliv sklo (nepatří sem autosklo).
5) Bio odpad – hnědé kontejnery 240l
Do popelnic na bio můžete sypat odpad rostlinného původu (popis je na víku nádoby). Prosíme každého, kdo má zapůjčenou obecní bio popelnici, zvažte, na kolik ji
skutečně využíváte. Za každou takovou nádobu platí obec paušálně 70 Kč za každý vývozový turnus, ať je vystrčena před vraty nebo není. Jednorázové zapůjčení bio
popelnice je možné domluvit s panem Zajíčkem st. V případě domluvy více lidí na jednu bio popelnici (např. domluva sousedů) budou ušetřeny peníze.

Poctivě tříděný odpad nám všem snižuje cenu za odvoz odpadů.

6) Železný odpad a elektrospotřebiče – program recyklujte s hasiči – sběr elektroodpadu ve spolupráci s firmou ELEKTROWIN a.s.
Tento odpad lze odkládat na obecním pozemku (vedle Petříčků), který je k tomu účelu vyhrazen. Lze zde odložit i malé elektrospotřebiče (PC, monitory, rádia, malé
kuchyňské spotřebiče, aku cokoliv). V případě velkých spotřebičů nebo kusů železa se lze domluvit na odvozu s panem Zajíčkem st. na tel: 728 542 053. Pokud
odevzdáte železný odpad a elektrospotřebiče na obecní pozemek (vedle Petříčků), podpoříte tím místní Sbor dobrovolných hasičů, děkujeme.
7) Kontejnery pro sběr kuchyňských olejů a tuků
Obec má od roku 2020 povinnost zajistit kontejnery pro sběr kuchyňských olejů a tuků, správný postup pro třídění potravinářských olejů je nalití vychladlého oleje
z pánve do PET lahve, po naplnění vhoďte uzavřenou PET lahev do kontejneru na sběr použitého oleje, který je umístěn u ZŠ.
Pneumatiky, nebezpečný odpad a nadměrný komunální odpad se sváží dvakrát do roka v předem ohlášeném termínu.
V případě, že si nejste jisti, jak správně likvidovat konkrétní odpad, doporučujeme webové stránky www.trideniodpadu.cz, kde je abecední seznam odpadů a
popis jejich správné likvidace.
Děkujeme Vám za pozornost, Zastupitelstvo obce Želízy

