»isto je lepo.

Ekološki otoki niso smetišča – nasveti za ravnanje z odpadki

V zadnjem času se je povečalo število klicev in opozoril s terena, zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov poleg
ekoloških otokov. V želji, da bi bilo neodgovornega ravnanja z odpadki in nesnage okoli ekoloških otokov čim manj,
smo za uporabnike pripravili nekaj koristnih nasvetov kam lahko odložijo odpadke.
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Redni odvoz odpadkov se izvaja po urnikih odvoza,
ki so objavljeni na zadnji strani računov, vsak mesec
na računu ali na spletni strani Komunale Kranj.
Ločevanje na domu je razdeljeno na mešane
komunalne odpadke (zeleni), embalažo (rumeni)
in biološke odpadke (rjavi zabojnik ali kompostnik).

V zbirne centre lahko pripeljete dodatne
količine odpadkov iz gospodinjstev.
Vsako gospodinjstvo vključeno v sistem
ravnanja z odpadki, lahko brezplačno odda
do 1 m³ odpadkov mesečno, največ pa
3 m³ na dan (plačljivo).
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Ekološki otoki so namenjeni dodatnemu
ločevanju odpadkov iz gospodinjstev.
Odpadke vedno odložimo v zabojnik.
Odlaganje poleg zabojnikov je
prepovedano in kaznivo.

Vsako gospodinjstvo, ki je uporabnik
komunalnih storitev v: Mestni občini
Kranj, Šenčur, Naklo in Preddvor, lahko v
tekočem letu naroči brezplačen odvoz do
2 m³ kosovnih odpadkov.
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Kar je za nekoga odpadek, je za
drugega morda uporaben izdelek. Prinesite
predmete, ki bi sicer končali kot odpadek in s
predelavo ali obnovo bodo znova postali uporabni.
Zbiranje le-teh poteka v sodelovanju s socialnim
podjetjem, Fundacijo Vincenca Drakslerja.

POMOČ PRI RAVNANJU
Z ODPADKI

Pri zaščiti zabojnikov (80, 120 in 240 l) pred umazanijo si lahko pomagamo z
biorazgradljivimi vrečkami. Kupite lahko tudi mini zabojnike (7 l) za zbiranje
bioloških odpadkov v gospodinjstvu in biorazgradljive vrečke (7 l). V primeru
občasnega povečanja količin odpadkov lahko pri naši blagajni kupite vrečke
za mešane komunalne odpadke ali odpadno embalažo, označeno z logotipom
Komunale Kranj. Na dan rednega odvoza vrečko odložite poleg zabojnika.
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Nevarne odpadke lahko oddate v manjših
količinah v okviru akcije zbiranja nevarnih
odpadkov iz gospodinjstev ali jih pripeljete
v zbirne centre. Oddaja odpadkov je
brezplačna.
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