Němčice nad Hanou
Systém řešení sběru biologicky rozložitelného odpadu

Kompostér K – 700 o objemu 720 l
Proč kompostovat?
30 – 40 % obsahu našich popelnic tvoří biologicky
rozložitelný odpad, který při správném kompostování
můžeme proměnit v cennou surovinu
„kompost (hnojivo)“.
Navrácení kompostu do půdy dodává půdě ztracené
organické hmoty a tím udržuje její kvalitu.
Do kompostéru PATŘÍ:
Tráva, drny, listí, jehličí, zbytky rostlin, kořeny a listy
zeleniny, květiny, shrabky ze záhonů a trávníků, zemina
z květináče, zbytky ze zeleniny, ovoce, spadané ovoce,
odpad z kuchyně rostlinného původu, čajové sáčky, kávová
sedlina, zbytky, piliny, dřevní štěpka.
Do kompostéru NEPATŘÍ:
Tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného
původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky
nerozložitelné a jiné odpady, exkrementy zvířat
a znečištěné piliny.
Město Němčice n. H. v rámci projektu zapůjčí výše
popsané kompostéry občanům města na základě smlouvy
o pronájmu za jednorázový poplatek 300 Kč za kus, kdy
po uplynutí 5 let přejde kompostér do vlastnictví občana.
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Svozová technika
Proč separovat BRO – Biologicky Rozložitelný Odpad?
1. Snížení objemu odpadu ukládaného na skládky.
Bioodpad tvoří až 40% komunálního odpadu. Pokud se
bioodpad rozkládá na skládce, vznikají toxické výluhy
a uvolňuje se nepříjemný zápach a s ním skleníkové plyny.
2. Snižování bioodpadu na skládkách
je stanoveno zákonem.
Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu
ukládaného na skládkách musí být do roku 2020 sníženo
o 65% oproti stavu z roku 1995.
3. Bioodpad je cennou surovinou.
Navrácení bioodpadu jako kompostu do půdy je nezbytné
pro udržení její kvality.
4. Oddělené zpracování bioodpadu
v kompostárnách šetří peníze.
- kompostování cca 250,- až 350,- Kč / tuna
- skládkování cca 700,- Kč / tuna
- spalování cca 1200,- Kč / tuna
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
!! SBĚR BIOLOGOCKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU JE
TŘEBA PROVÁDĚT PEČLIVĚ A NEZNEHODNOCOVAT HO
JINÝMI ODPADY, KETRÉ DO NĚJ NEPATŘÍ !!
V rámci projektu z dotačního titulu Operačního programu
životního prostředí získalo město Němčice nad Hanou
podporu ve výši 90% na svozovou techniku
(svoz. vozidlo + velkoobjemové kontejnery), která od roku
2015 rozšíří stávající možnosti sběru BRO pro občany.

