V obci Bajtava sú ostrovy na zber separovaného odpadu rozšírené o nové
farebné kontajnery. Začíname zo zberom kuchynského bioodpadu.
Nádoba na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad má hnedú farbu a je označená
štítkom biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne – 120 l nádoba
Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad :











Šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky
Nespotrebované ovocie a zelenina z domácnosti
Kávové a čajové zvyšky ( samostatné alebo v papierovom vrecúšku )
Vaječné škrupiny
Starý chlieb a pečivo
Zvyšky jedla, polievok ( neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, alebo
živočíšneho pôvodu) bez obalov
Tekutý odpad- polievky, omáčky
Zvyšky potravín vzniknuté pri príprave pokrmov ako mäso, ryby, mliečne výrobky, vajca
Potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené
Rybie kosti, kosti z hydiny ( t.j. mäkké zvieracie kosti )

Čo nepatrí do nádoby na kuchynský odpad :
×
×
×
×
×
×
×

Triedené zložky komunálneho odpadu
Použitý jedlý olej a tuky z domácnosti
Zelený odpad zo záhrady
Veľké zvieracie kosti
Uhinuté zvieratá a exkrementy
Cigaretový ohorok
Nebezpečný odpad

Kuchynský odpad je potrebné do nádob vkladať bez sáčkov akéhokoľvek druhu.

Jedlé oleje a tuky
Na odovzdanie sú vhodné všetky tipy rastlinných olejov ( slnečnicový , repkový, ľanový,
palmový a pod.) , ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze.
Dôležité je aby bol olej použitý olej zbavený hrubých nečistôt, neobsahoval vodu a zvyšky jedál.
Zber od obyvateľov bude prebiehať „donáškovým“ spôsobom. Obyvatelia budú použitý jedlý olej v
domácnostiach zbierať do PET fliaš a po ich naplnení dobre uzavretú PET fľašu prinesú k rodinnému
domu č. 109// „ Anna ház „ / , kde sa vhodí do zberného kontajnera umiestneného pri dome
dome. Nádoba
na zber jedlých olejov a tukov má žžltú farbu.

Olej nalejte do PET fľaše , ktorá by mala byť čistá a suchá .

