SBĚR POTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE
Odevzdejte použitý olej a tuky z kuchyně do nádob
ve sběrném dvoře a na vybraných místech
na tříděný odpad.
Město Žamberk ve spolupráci se společností EKO-PF s.r.o.
připravilo sběr potravinářských olejů a tuků. Od července 2015
mají obyvatelé Žamberka možnost ekologického uložení jedlých
olejů a tuků do dvanácti sběrných nádob (zelených plastových
popelnic o objemu 240 litrů), které jsou umístěny u vybraných
separačních míst na tříděný odpad.
Upotřebené tuky a oleje musí být z důvodu následné manipulace
odevzdány v nevratných, uzavíratelných a nepropustných
nádobách, nejlépe v PET lahvích nebo jiných PVC obalech.
Po předání společnosti zabývající se recyklací olejů z domácností,
se vyseparují složky, které se přidávají do nafty jako biopalivo.
Další části se používají v gumárenském a chemickém průmyslu.
Nádoby na sběr olejů jsou opatřeny informačním
štítkem a mají otvor pro vhazování plastových nádob
s maximálním objemem 1,5 litru.
Stanoviště pro odevzdání potravinářských olejů:
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sběrný dvůr, Zemědělská ulice
u Konzum Marketu, Divišova ulice
sídliště U Polikliniky,
u kontejneru pro bytové domy č.p. 1054 - 1056, 1057 - 1060
sídliště ulice Sokolovská,
kontejnerové stání u bytového domu č.p. 1328 - 1330
sídliště ulice 28. října,
kontejnerové stání u bytového domu č.p. 1324 - 1327
sídliště ulice Pionýrů,
kontejnerové stání u bytového domu č.p. 1331 - 1334, 1335 - 1338
sídliště ulice Kpt. Nálepky,
u kontejneru pro bytové domy č.p. 965 - 975
náměstí Generála Knopa,
kontejnerové stání u bytových domů č.p. 829 - 832, 1061 - 1062
u marketu BILLA, Divišova ulice
u centra sociálních služeb, Albertova ulice,
u kontejnerů na textil
sídliště rodinných domů Albertinum, Za Kopečkem
před Policií ČR, Husovo nábřeží

Přestože se nejedná o odpad nebezpečný,
nevhodná likvidace olejů a tuků z domácností zbytečně zatěžuje odpadní potrubí, systém
kanalizace, čistírny odpadních vod a životní
prostředí.
O tom, zda začneme využívat bezplatné
odevzdání použitého oleje, rozhodujeme
jen my sami.

NÁDOBY NA TUKY
Co do nich patří
Použité potravinářské oleje a tuky z domácností, fritovací oleje,
jedlé tuky
Co se nesmí vhazovat
Různé technické oleje (převodové, motorové, hydraulické),
maziva a nejrůznější kapaliny
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