
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z POJEMNIKA NA BIO ODPADY

SZANOWNI MIESZKAŃCY SOPOTU, 

Wprowadzamy nowy rodzaj  zbiórki  odpadów –  tzw.  odpady BIO,  które  powstają  w  naszych
gospodarstwach domowych, przede wszystkim w trakcie przygotowywania posiłków. Dlaczego
wprowadzamy to odrębne zbieranie tej właśnie grupy odpadów? Wynika to wprost z przepisów,
ponieważ ta grupa odpadów jest najtańsza w dalszym zagospodarowaniu i stanowi doskonały
surowiec do wytwarzania kompostu. Szacuje się, że odpady które powstają w naszych kuchniach
wraz  z  resztkami  posiłków  stanowią  ok.  30%  odpadów  przez  nas  wytwarzanych.  Koszty
zagospodarowania  BIO  odpadów  są  ok. 5 razy  tańsze  od  zagospodarowania  odpadów
zmieszanych. 

CO MOŻNA WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA BIO ODPADY? 

W Waszych altanach śmietnikowych pojawią się  nowe,  brązowe pojemniki,  przeznaczone  na
odpady  biodegradowalne,  czyli   odpadki  organiczne,  ulegające  naturalnemu  rozkładowi.
A zatem, do pojemnika na bio wrzucamy: warzywne i  owocowe obierki,  skorupki  jaj,  fusy po
kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe, resztki jedzenia,  ale bez mięsa, kości  
i tłuszczów! Do brązowego pojemnika można też wyrzucić zużyte ręczniki papierowe. 

W CZYM WRZUCAĆ? 

Do  Waszej  dyspozycji  przekazujemy  specjalny  pojemnik  wraz  z  woreczkami
KOMPOSTOWALNYMI. Ten zestaw ma ułatwić zbieranie BIO odpadów w Waszych mieszkaniach.
Woreczki  wraz z  zawartością  wrzucamy do brązowego pojemnika.  Jeśli  akurat  skończyły  się
woreczki,  a  nie  pobraliście  nowego pakietu,  możecie  zastąpić  woreczki  torbą  papierową  lub
zawinąć  po  prostu  w  papierowy  ręcznik.  Bardzo  prosimy  nie  używać  innych  worków  np.
plastikowych, ponieważ  w  tych  workach  odpady  gniją,  co  powoduje  wytwarzanie  się
nieprzyjemnych zapachów. Co ważne za niewłaściwie zebrane odpady, możemy razem zapłacić
więcej firmie, która je zagospodarowuje. 

Warto  więc  pamiętać,  że  istotnym  elementem  prawidłowej  zbiórki  odpadów  BIO  są  same
woreczki. Wykonane z materiału, który w trakcie procesu kompostowania razem z odpadkami
BIO ulega całkowitemu rozkładowi. „Oddychające” i poddające się kompostowaniu woreczki, w
połączeniu z wentylowanym pojemnikiem ułatwiają higieniczną zbiórkę odpadów kuchennych.
Dzięki  odparowaniu wilgoci,  bioodpady schną  u i  nie  gniją,  więc  nie  powstaje  nieprzyjemny
zapach.

Dotychczas, odpadki bio zbierane w foliowych workach wraz z innymi odpadami zmieszanymi
gdy trafiały do sortowni, przechodziły przez mechaniczną rozrywarkę. Fragmenty folii fruwały
po całej frakcji bio i ją zanieczyszczały uniemożliwiając jej kompostowanie.

Wysokiej klasy kompost możliwy jest do osiągnięcia tylko poprzez selektywną zbiórkę
odpadów organicznych u samego źródła. 

ZBIERAJĄC SELEKTYWNIE BIO ODPADY MOŻEMY ZMNIEJSZYĆ NASZE KOSZTY.


