Obec Senice na Hané
SEPARACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU V SENICI NA HANÉ

CO JE TO BIOODPAD?
Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. údržbou veřejné zeleně,
čištěním odpadních vod, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce, a také při přípravě pokrmů
(zbytky jídel, ovoce a zeleniny).
Bioodpady jsou významnou součástí odpadů vznikajících v komunální sféře. Kvůli svým vlastnostem způsobují komplikace při skládkování (tvorba skládkového plynu a výluhu). Při separovaném
sběru je však bioodpad surovinou, kterou je možno přeměnit na užitečný materiál (kompost) využitelný v široké škále lidské činnosti.
CO DO BIOODPADU SKUTEČNĚ PATŘÍ?
Za bioodpad, který se odkládá do sběrového kontejneru, lze považovat posekanou trávu, spadané
ovoce, řezanku a větvičky z ořezu keřů, hlínu z květináčů (bez květináčů), plevele, pokojové rostliny,
listí, zbytky ovoce a zeleniny, slupky z citrusových plodů, sedliny kávy a čaje, čajové sáčky a květináče z lepenky a rašeliny.
Naopak zbytky jídel tzv. gastroodpad jako jsou jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady do
kontejneru nepatří.
UMÍSTĚNÍ SBĚRNÝCH NÁDOB
Velkoobjemové kontejnery a mobilní sběrný kontejner budou přistaveny ve vegetačním období
(březen - říjen) vždy během víkendu na předem určených místech. Kontejnery budou přistavěny na
veřejně přístupných místech, na pozemcích ve vlastnictví obce.
PRAVIDELNÉ SVOZY BIOODPADU
Svoz do kompostárny bude probíhat 2x za měsíc popř. dle potřeby naplnění.
DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ BIOODPADU
Bioodpad bude odvážen na kompostárnu, kde po ukončení kompostovacího procesu bude kompost využit na údržbu veřejných ploch, případně nabídnut i občanům Senice na Hané.
CÍLEM PROJEKTU
Cílem projektu je předcházení vzniku odpadů shromažďováním a následným převozem ke kompostování biologicky rozložitelných odpadů pocházejících od občanů obce Senice na Hané, jejich
místních částí a z pozemků obce Senice na Hané, a snižovat tak množství odpadů ukládaných na
skládku.
Projekt „Separace biologicky rozložitelného odpadu v Senici na Hané“ je spolufinancován
z rozpočtu Evropské Unie – Fondu soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí.

