KOMUNÁLNY ODPAD

PAPIER

SKLO

Papier:
noviny, časopisy, kartón
nezbiera sa: papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly
z masla, jogurtov, škatuľové obaly od nápojov (Tetrapack)
Sklo:
prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité
nezbiera sa: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo,
sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným
materiálom, znečistené sklo hlinou
Zmiešané plasty, PET fľaše, tetrapack:
fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové
stoličky, plastové fľaše od nealkoholických nápojov prosíme
minimalizovať objem stlačením
nezbiera sa: plastové fľaše od olejov, aviváže a drogérie,
podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby,
žalúzie, sifóny, rolety, plastové potrubia, hadice z vysávačov,
špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov,
guma, tesnenia, kryty z neónov, polystyrén, bazény,
sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan,
strešná krytina

PET FĽAŠE, ZMIEŠANÉ PLASTY, TETRAPAK

Elektronický odpad:
biela a čierna technika, spínače,
počítače, televízory, hi-fi tech.
Elektronický odpad musí byť v celku
s elektronickými časťami
nezbiera sa: vyhrievacie telesá
s výmurovkou, plynové spotrebiče
Kovové obaly:
plechovky od alko a nealko nápojov –
zlisujte stlačením
nezbiera sa: alobal, kovové obaly
kombinované s iným obalom, obaly od
liekov

SEPAROVANÝ ZBER SA VYKONÁVA
VRECOVÝM SPOSOBOM

Nebezpečný odpad:
batérie a akumulátory, žiarivky,
rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné
materiály, olejové filtre, prevodové
a mazacie oleje, farby, obaly
obsahujúce zvyšky nebezpečných
látok.
NO sa odoberá len v pôvodnom
balení po preukázaní sa preukazom
totožnosti.
nezbiera sa: eternit, sklenená vata,
polystyrén
ZÁSADY ZBERU KOMUNÁLNEHO
ODPADU (KO):
1.KO, ktorý nie je umiestnený
v odpadových nádobách a ani vo
vreciach na to určených, nebude
vyvezený.
2.Nádoby s odpadom a vrecia
vykladajte pred bránu do 6:00
hod. v deň vývozu.

Separovaný odpad je možné v priebehu celého roka doviesť do priestorov zberného dvora obce Ulič.
Zároveň je tam možné uskladniť drevo, nábytok, pneumatiky. Odpad musí byť vopred vytriedený!
Zberný dvor je otvorený v pracovných dňoch od pondelka do piatku od 7.00 do 15.00 hod.,
soboty od 7.00 do 11.00 hod.

