TRIEDIM BIO
V KUCHYNI
AKO ZBER PREBIEHA?

Úprava systému zberu kuchynského bilologicky
rozložiteľného odpadu v Košiciach pre obyvateľov rodinných domov.

●

Magistrát mesta Košice v spolupráci so spoločnosťou
KOSIT a Správou mestskej zelene zaviedol už v júli
tohto roku oddelený zber odpadu biologického pôvodu z kuchyne. Prvotné skúsenosti ukázali, že zber
do spoločných nádob nebol pre obyvateľov rodinných
domčekov žiadaným riešením. Z daného dôvodu
predstavujeme novú formu zberu „od dverí k dverám“.
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●
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10 l

10 litrový košík v kuchyni

30 l

30 litrová vlastná
zberová nádoba

Každá domácnosť bola pred spustením pilotného projektu vybavená košíkom určeným na zber
kuchynského odpadu
Každá domácnosť bola vybavená štartovacím
balíčkom kompostovateľných vrecúšok do košíka
Do každej domácnosti bolo doručené 30 litrové
hnedé vedierko, ktoré slúži ako vlastná zberová
nádoba na kuchynský BIOODPAD pre domácnosť (podobne ako vlastná čierna KUKA nádoba
na komunálny odpad)
Spoločnosť KOSIT zabezpečí v dohodnutej frekvencii vyprázdnenie hnedých vedierok
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bioodpad z kuchyne (napr. zvyšky ovocia
a zeleniny z ovocia a zeleniny), čajové vrecká,
kávová usadenina, staré pečivo, mäsové
odrezky, mliečne výrobky, škrupiny z vajec,
škrupiny z orechov, zvyšky vareného jedla,
cestoviny, zvyšky izbových rastlín či kytíc,
scedené zvyšky polievok a zaváranín,
potraviny po dátume spotreby bez obalov,
kosti z hydiny a rýb

veľké kosti (bravčové, hovädzie), tekuté
potraviny (mlieko, riedke polievky), zvyšky
jedla v obaloch, jedlé oleje a tuky, zvierací
trus, mŕtve telá zvierat, zmesový komunálny
odpad, triedené zložky odpadu (plasty, papier,
sklo), odpad v igelitových sáčkoch (používajte
LEN kompostovateľné vrecúška)

Po naplnení košíka v kuchyni vysypte odpad voľne, alebo uložte v kompostovateľnom vrecúšku,
do doručeného hnedého vedierka. To slúži ako vaša vlastná zberová nádoba a jeho obsah
bude zberová spoločnosť odvážať priamo spred vášho domu. Prosím nepoužívajte iné, ako
kompostovateľné vrecúška, znehodnotili by ste zber.
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