PILOTNÍ PROJEKT SBĚRU
GASTROODPADU
Představení projektu
Vážení spoluobčané,
v září 2022 odstartuje ve vybraných lokalitách města Kopřivice pilotní projekt sběru
biologicky rozložitelného kuchyňského odpadu (gastroodpadu).
Tyto odpady budou ekologicky recyklovány v nedaleké odpadářské bioplynové stanici
EFG Rapotín BPS a bezemisně zpracovány na elektrickou energii, teplo a biometan.
Smyslem projektu recyklace gastroodpadu je snížení podílu směsného komunálního
odpadu ukládaného na skládku, a tím i zamezení růstu poplatků za jeho likvidaci,
které každým rokem výrazně více zatěžují jak městskou pokladnu, tak i rozpočty vašich
domácností. Úspěšné zavedení projektu je tak v zájmu nás všech, a proto bychom rádi
požádali o spolupráci.

Jak třídit gastroodpad
Gastroodpad lze ukládat do tmavě hnědých 120l nádob s označením „gastroodpad“, které
jsou umístěny ve vybraných lokalitách. Prošlé potraviny lze do nádob ukládat v původních
plastových, papírových nebo plechových obalech, ve kterých byly zakoupeny v obchodech.

Prosím, nevhazujte skleněné obaly.
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Do nádoby patří
• Tepelně upravené i neupravené potraviny
rostlinného a živočišného původu
• Prošlé potraviny i s původním obalem
(papír, plast, kov)
• Syrové i tepelně zpracované maso,
rybí a drůbeží kosti
• Mléčné výrobky vč. tekutých
• Zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce
• Zbytky nedojedených jídel
• Pečivo, cukrovinky, sedliny kávy a čaje

Lokality sběru
17. listopadu naproti č. p. 1233 (3)
Družební – u garáží
Francouzská č. p. 1186 (2)
Francouzská č. p. 1189
Francouzská č. p. 1190
Francouzská č. p. 1203 (2)
Francouzská č. p. 1208
Francouzská č. p. 1321
Francouzská č. p. 1322
Kadláčkova č. p. 1019
Kadláčkova č. p. 1021
Kadláčkova č. p. 1026

Do nádoby nepatří
Potraviny ve skleněných obalech
Samostatné plastové obaly, sklo, kovy
Gumové či mikrotenové rukavice
Mycí houbičky, drátěnky
Jednorázové nádobí (tácky, kelímky, příbory)
Kameny, zemina, dřevo, tráva, popel, nedopalky
Vepřové a hovězí kosti, uhynulá zvířata
Psí exkrementy
Jedlé oleje a tuky, nebezpečné odpady apod.

Děkujeme, že s námi třídíte!
Pomáháte tím zlepšovat stav
životního prostředí nejen
našeho města, ale i celé
České republiky.
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Osvoboditelů č. p. 1209
Osvoboditelů č. p. 1215 (3)

