Separovaný zber odpadu
nevyhnuté východisko!
Vážení Bardejovèania!
Mesto Bardejov prostredníctvom m.p. BAPOS
zaháji v lete (auguste) roku 2003 separovaný zber
komunálneho odpadu v Bardejove.
Vyseparovanie èo najväèšieho množstva
recyklovate¾ného materiálu, by malo by naším
spoloèným vkladom pre životné prostredie.

ÁNO: - noviny, èasopisy, katalógy, prospekty, listy, obálky,
kancelársky papier, zošity, knihy
- papierové vrecúška (z múky, cukru, soli, ryže apod.)
- vlnitá papierová lepenka, kartón
- rôzne papierové krabice z pracích práškov, pudingov,
krabièky od liekov, cigariet, obaly od èokolády, žuvaèiek
– bez vnútorného Al obalu a celofánu
NIE: - obaly z trvanlivého mlieka, džúsov, obaly z mrazených
potravín
- celofán (prázdne obaly z cukríkov)
- vrecúška od kávy, vnútorný obal z cigariet, èokolády,
žuvaèiek
- kopírovací papier
papier špinavý a mastný

K efektívnemu zberu separovaných zložiek odpadu
Vám chceme vytvori èo najvhodnejšie podmienky.
Základom úspešnosti separovaného zberu je Váš
záujem a disciplína v triedení a zbere urèených zložiek
odpadu.

Za Váš záujem a spoluprácu ïakujem

MUDr. Boris Hanušèak
primátor mesta Bardejov

Milí spoluobèania,
Mesto Bardejov v snahe pomôc èistote nášho okolia
pre Vás pripravilo struèné informácie o moderných
trendoch v zachádzaní s odpadmi.

Preèo triedi odpady???
· Cenné odpady
Bohatstvo zemi nie je iba v spotrebe a v umení vyrobi
peniaze, ale tiež v šetrnosti k použitým veciam a prírodným
zdrojom.
Urèite je príje mnejší bujný les, kde môžete ís na huby,
než ve¾kolom piesku, aby bolo možno vyrobi papier
a zaisti surovinu pre sklárne.
Bohaté a rozvinuté štáty už ve¾a rokov svoje prírodné
bohatstvo šetria a snažia sa maximálne využíva už
použitých materiálov ako druhotnú surovinu pre dalšie
využitie. Je už samozrejme, že z dnešných novín môžu by
noviny iné – zajtrajšie, z použitej f¾aše môže by iná f¾aša.
Toto sú hodnotné druhotné suroviny a je škoda ich
nenávratne vyhadzova.
V domácnostiach nie je potrebné prevádza špeciálne
úpravy a kupova si drahé zberné boxy (koše). Staèí
vyradená nákupná taška alebo oddelený priestor.

·

Nádoby na zmesový odpad

Tieto slúžia k odovzdávaniu tých zložiek odpadu, pre ktoré
nieje zavedený oddelený (separovaný) zber.

ÁNO: - f¾aše, poháre, èrepy, úlomky tabu¾ového skla
NIE: - porcelán, zrkadlo, autosklo,
- sklo kombinované s iným materiálom
- žiarovky, obrazovky televízorov, monitorov
- sklo obsakujúce drôt

Harmonogram rozmiestòovania nádob na separovaný zber:
V MESIACI AUGUST 2003

V MESIACI SEPTEMBER 2003

sídlisko Obrancov Mieru – pravá strana
1. ul. aèevská OD-Zlatá Zuzana

v¾avo od oplotku na KO,

2. ul. aèevská K 10

na pravú stranu od kontajnerov pre KO,

3. ul. Bezruèova OD-Cimba¾ak

pred OD - Cimba¾ak.

4. ul. Komenského A 3

napravo od oplotku na KO,

5. ul. Komenského A 8

na parkovisko, ved¾a kontajnerov pre KO,

6. ul. Bezruèova D 6

na¾avo ved¾a kontajnerov pre KO,

napravo od oplotku na KO,

8. ul. Komenského D 5

na¾avo od oplotku na KO,

1. ul. Dlhý Rad A 2

napravo od kontajnerov pre KO,

2. ul. Štefánikova 23

oproti oplotku na KO,

3. ul. Nábrežná 13

napravo od oplotku na KO,

4. ul. OD Top¾a

na ¾avú stranu parkoviska, na pravo

5. ul. Fuèíkova 3

napravo od oplotku na KO,

6. ul. Nový Sad B

na¾avo od kontajnerov pre KO,

7. ul. Dlhý Rad B 3

na¾avo od kontajnera pre KO,

8. ul. Slovenská D

na konci slepej ulièky,

9. Evanjelický cintorín

na križovatke ulíc Pøerovskej a

od chodníka pri hl. ceste,

sídlisko Obrancov Mieru – ¾avá strana
7. ul. Komenského K 2

sídlisko Za Rajom

Kellerovej,

9. ul. aèevská K 4

napravo od oplotku na KO,

10. ul. Sázavského I 2

nakoniec parkoviska, napravo od vstupu na
chodník,
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11. ul. Gorlická F 1

na¾avo od oplotku na KO,

12. ul. Gorlická G 2

na¾avo od oplotku pre 2 kontajneri na KO,

13. ul. Moyzesova D 2

napravo od 2 oplotku na KO,

a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri

14. ul. Komenského tržnica AB

napravo od kontajnerov pre KO,

nakladaní s odpadmi, zodpovednos za porušenie povinností

15.ul. Partizánska B 4

na¾avo od oplotku na KO,

na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklaèného

16. ul. Jirásková A 5

na¾avo od oplotku na KO,

štátnej správy a obcí, práva a povinností právnických osôb

fondu.

V MESIACI OKTÓBER 2003

V MESIACI OKTÓBER 2003

sídlisko Vinbarg

Bardejovská Nová Ves

1. ul. J. Grešáka B 12

napravo od oplotku na komunálny odpad,

2. ul. L. Svobodu B 4

napravo od oplotku na komunálny odpad,

vstupu do nákupného strediska

3. ul. J. Grešáka VII ZŠ

na¾avo od oplotku na komunálny odpad,

(pod stromy),

4. ul. L. Novomeského A 16

napravo od oplotku na komunálny odpad,

5. ul. L. Novomeského B 1

napravo od oplotku na komunálny odpad,

6. ul. A. Svianteka A 9

na¾avo od oplotku na komunálny odpad,

7. ul. A. Svianteka A 2

napravo od oplotku na komunálny odpad,

sídlisko Družba
8. ul. Pod Papieròou A 2

za oplotok na KO,

9. ul. Pod Papieròou C 3

napravo od oplotku na KO,

10. ul. Pod Papieròou B 2

ved¾a oplotku na KO,

11. ul. Pod Papieròou A 5

na¾avo od oplotku na KO,

1. Nákupné stredisko

na pravú stranu parkoviska od

Dlhá Lúka
2. Pošta, obchodné stredisko

pred budovu Pošty, napravo od
vstupu,

Bardejovské Kúpele
3. Obytný blok è.22

na¾avo od kontajnerov pre KO,

4. Budova kinosály

napravo od kontajnerov pre KO,

Miha¾ov
5. Nákupné stredisko

penzión Kopaèka , na konci vstupu
na zadné parkovisko, tak aby ich
bolo vidno z ulice,

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

Poštárka

(je to zahrnutý aj obèan) je povinný naklada alebo inak s nimi 6. Nákupné stredisko
zaobchádza v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce (VZN
mesta

Bardejov

è.37/2001

o zbere

a likvidácii

komunálneho

a drobného stavebného odpadu). Tiež je povinný:

oproti domu Seleziánov, pri
obchode,

Bardejovská Zábava
7. Nákupné stredisko

- zapoji sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,
- uklada komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné
stavebné odpady na úèely ich zberu na miesta urèené obcou a do 8.-14. ul. Kúpe¾ná

pred budovou è. 13 – potraviny, pri
KUKA nádobe,

m.p.BAPOS
areál podniku Chémia m.p.BAPOS,

zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych
odpadov v obci.

MsÚ Bardejov, odd. životného prostredia

