Przewodnik
recyklingu odpadów
w Vlaardingen
www.irado.nl
010 262 1000

Segregacja odpadów?
Ależ oczywiście!
Odpady od dawna nie są
marnotrawione. Kiedyś wyrzucaliśmy
wszystko bez zastanowienia, ale
dziś wiemy, że odpady zawierają
cenne surowce. Ale tak naprawdę
możemy wykorzystać tylko odpady
posegregowane. I możesz nam w
tym pomóc, ponieważ segregacja
odpadów rozpoczyna się w domu.
Po odpadach prawidłowo
posegregowanych pozostaje mniej
odpadów resztkowych. W ten sposób
zapobiegamy niepotrzebnemu
obciążeniu środowiska i spalaniu
surowców w spalarni.

Naszym celem jest 100 kilogramów
odpadów resztkowych
Podobnie jak wiele innych wspólnot
lokalnych gmina Vlaardingen dąży
do tego, aby do 2020 roku każde
gospodarstwo domowe wytwarzało
maksymalnie 100 kilogramów
odpadów resztkowych. Dzisiaj jest to
295 kg na gospodarstwo domowe.
Przed nami wciąż daleka droga.
Segregacja odpadów rozpoczyna się
w domu. Naszym zdaniem mieszkańcy
Vlaardingen powinni wiedzieć, które
odpady należy segregować i gdzie
je przekazywać. Ten przewodnik
recyklingu ma pomóc w lepszej
segregacji odpadów. Przechowuj go w
bezpiecznym miejscu!

WSKAZÓWKA

Przydatne informacje
można również znaleźć
na stronie internetowej
pod adresem
afvalscheidingswijzer.nl.
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Odpady organiczne
Po co je segregować?
Z odpadów organicznych powstaje
kompost. Kompost poprawia jakość
gleby i wygląd ogrodów, a także
sprawia, że rośliny doniczkowe są
zdrowsze.
Utylizacja odpadów organicznych
i ich kompostowanie jest znacznie
tańsze i bardziej użyteczne niż spalanie
odpadów resztkowych.

Gdzie mogę wyrzucać odpady
organiczne?
• Jeśli posiadasz w domu pojemnik na
odpady organiczne, umieszczaj je
wewnątrz. Opróżniamy te pojemniki
co dwa tygodnie. Terminy odbioru
można znaleźć w kalendarzu
odpadów na stronie www.irado.nl
lub w aplikacji Irado.
• Do pojemników na odpady
organiczne w Twoim budynku
(mieszkania z dostępem do klatki
schodowej).
• Samodzielne kompostowanie:
możesz również przetwarzać odpady
organiczne na kompost w domu.

WSKAZÓWKA

W sklepach są dostępne
torby biodegradowalne.
Jeśli ich używasz,
domowy kosz na
śmieci pozostanie
czysty.
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Odpady należące do
tej kategorii
Odpady organiczne

Odpady nienależące
do tej kategorii
(= odpady resztkowe)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liście, skórki, resztki warzyw
Owoce i ziemniaki
Mięso i kości
Ryby i ości
Skorupki jajek, łupiny orzeszków
ziemnych i innych orzechów
Filtry do kawy, fusy kawowe, torebki
herbaty, liście herbaty
Odchody gryzoni domowych
Trawa, słoma i liście
Małe odpady ogrodowe i skrócone
gałęzie
Kwiaty i rośliny doniczkowe
Żwirek dla kotów ze znakiem jakości
ekologicznej

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sierść psa i kota
Piasek z ptasiej klatki
Popiół i wypalone węgle z kominka i grilla
Niedopałki papierosów
Odpady z uboju
WSKAZÓWKA
Pampersy
Resztki jedzenia
powinny również
Piasek i ziemia
trafić do pojemnika
Drewno i grube gałęzie
na odpady
Filiżanki do kawy
organiczne.
Odchody psów i kotów
Żwirek dla kotów bez znaku jakości ekologicznej
Worki na odpady, worki foliowe i worki na śmieci
Refuse bags, plastic bags and pedal bin liners
Duże odpady ogrodowe (patrz odpowiednia strona w tej instrukcji)
www.irado.nl
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Wielkogabarytowe
odpady ogrodowe
Po co je segregować?
Na przykład grube gałęzie i pnie
drzew nie nadają się bezpośrednio
do kompostowania. Właśnie dlatego
Irado najpierw je rozdrabnia Wówczas
stają się odpowiednim surowcem do
kompostowania, tak jak „normalne”
odpady organiczne. Kompost
poprawia jakość gleby i wygląd
ogrodów, a także sprawia, że rośliny
doniczkowe są zdrowsze.

Jeśli w Twoim ogrodzie jest zbyt
duża ilość odpadów, których nie
jesteś w stanie przewieźć własnym
samochodem, możesz na dwie
godziny bezpłatnie wypożyczyć
przyczepę z punktu zbiórki odpadów
mieszczącego się pod adresem
Kreekweg 76.

WSKAZÓWKA

W zamian za segregowanie
odpadów organicznych i
wielkogabarytowych odpadów
ogrodowych co roku możesz
odebrać darmową torbę
kompostu z punktu zbiórki
odpadów. Wymieszaj
kompost z ziemią
ogrodową.
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Gdzie mogę wyrzucać
wielkogabarytowe odpady
ogrodowe?
• Wiosną i jesienią Irado organizuje
„wyjazdową zbiórkę gałęzi”, aby
odebrać wielkogabarytowe odpady
ogrodowe od mieszkańców.
• Informacje na temat terminów
„zbiórki gałęzi” znajdują się w
darmowej gazetce lokalnej lub na
stronie www.irado.nl.
• Pozostaw odpady w wyznaczonym
miejscu bez opakowania, ułożone w
stosy o długości nie większej niż 1,5
m i o wadze nie większej niż 30 kg.

• Pnie i gałęzie drzew nie powinny
mieć więcej niż 50 cm długości i
25 cm grubości - w przeciwnym
razie nie można ich rozdrobnić
i są przetwarzane jako odpady
resztkowe.
• Należy umówić się za
pośrednictwem strony internetowej
Irado (www.irado.nl), aplikacji Irado
lub telefonicznie.

WSKAZÓWKA

Zawsze możesz oddać
wielkogabarytowe
odpady ogrodowe
do punktu zbiórki
odpadów.
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Szkło
Po co je segregować?
Szkło ma wiele zastosowań,
na przykład stanowi materiał
opakowaniowy dla szerokiej gamy
produktów. Wszystkie opakowania
należące do określonej klasy mogą
być poddawane recyklingowi w całości
i nieskończoną ilość razy bez utraty
jakości. Szkło gromadzone osobno
można w 100% przerobić na nowe
szkło.
Ponowne przerobienie starego szkła
w nowe szkło kosztuje o jedną czwartą
mniej energii niż wyprodukowanie

całkowicie nowego szkła. Nawiasem
mówiąc, 85% nowych butelek i
słoików jest wykonanych z ponownie
wykorzystanego szkła.
Gdzie mogę wyrzucać szkło?
Możesz je wyrzucić do najbliższego
pojemnika na szkło.
Nie musisz myć szkła przed
wrzuceniem go do pojemnika. Możesz
również zostawić pokrywkę, korek lub
nakrętkę.

WSKAZÓWKA

Jeśli w pojemniku
szklanym znajdowała
się żywność, napoje
lub kosmetyki, jest on
klasyfikowany jako
opakowanie i powinien
trafić do pojemnika
na szkło.
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Odpady należące do
tej kategorii
W pojemniku
na szkło

Wszystkie szklane opakowania
zawierające żywność, napoje lub
kosmetyki. Na przykład:
• Słoiki i butelki po sosie do
makaronu, dżemach, majonezie,
warzywach
• Butelki po winie, soku, oliwie i occie
• Słoiki, w których były przyprawy
• Butelki po perfumach i lekach
• Słoiczki po kremach
• Szklane pojemniki po
antyperspirantach

Odpady nienależące
do tej kategorii
(= odpady resztkowe)

Wszystkie przedmioty wykonane ze szkła
lub ceramiki, które nie stanowiły opakowania,
takie jak:
• Szyby
• (Kryształowe) szklanki
WSKAZÓWKA
• Szklanki do herbaty i kieliszki wina
Do pojemnika na szkło
należy wyrzucać
• Kamienne butelki
jedynie szklane
• Porcelana
opakowania.
• Lustra
• Wazony porcelanowe, doniczki
• Wazony i doniczki
• Żarówki (= drobne odpady chemiczne)
• Jarzeniówki (= drobne odpady chemiczne)
• Szkło żaroodporne (naczynia do pieczenia i kuchenek mikrofalowych)
www.irado.nl
010 262 1000

Papier i tektura
Po co je segregować?
Papier i tektura nadają się do
produkowania nowego papieru.
Ponad trzy czwarte nowego
papieru wyprodukowanego w
Holandii powstało na bazie papieru
przetworzonego. Dzięki temu chronimy
drzewa, ponieważ każdy kilogram
starego papieru pozwala oszczędzić
dwa kilogramy drewna. Ponownie
wykorzystany papier służy do tworzenia
ulotek reklamowych, papieru do
pisania, gazet, pudeł kartonowych,
opakowań i papieru toaletowego.
Ponadto segregowanie papieru jest
lepsze dla środowiska i tańsze niż jego
spalanie z odpadami resztkowymi.

Gdzie mogę wyrzucać papier i
tekturę?
• Do najbliższego pojemnika na
odpady. W każdej dzielnicy znajdują
się dedykowane pojemniki na papier
i tekturę.
• W punkcie zbiórki w klubie, szkole
lub kościele. Dochody ze zbiórki
zasilają konta tych organizacji.
• Do własnego pojemnika na papier
i tekturę. Odpady są odbierane co
cztery tygodnie. Terminy odbioru
można znaleźć w kalendarzu
recyklingu odpadów na stronie www.
irado.nl i w aplikacji Irado.

WSKAZÓWKA

Chcesz otrzymać bezpłatny
pojemnik na papier i tekturę?
Jeśli jest to możliwe w Twojej
lokalizacji, skontaktuj się
z Irado i poproś o
udostępnienie
pojemnika.
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Odpady należące do
tej kategorii
Papier i tektura

Odpady nienależące
do tej kategorii
(= odpady resztkowe)

• Gazety, czasopisma i książki
• Drukowane materiały (reklamowe)
bez opakowania
• Przewodniki i książki telefoniczne
• Papier do pisania i szkicowania
• Wydruki komputerowe, faksy i
papier do kopiowania
• Koperty (z okienkiem)
• Skrawki papieru
• Papier do pakowania prezentów i
torby papierowe
• Wytłaczanki do jajek i kartonowe
stojaki na jajka
• Opakowania kartonowe i papierowe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kartony po mleku, zupach i sokach
Pampersy
Zdjęcia
Papier laminowany (niedrący się)
WSKAZÓWKA
Segregatory
Możesz otrzymywać
Tapeta i winyl
mniejszą ilość materiałów
Koperty z folią bąbelkową
papierowych, naklejając
Papier do pieczenia
naklejkę nie/nie lub nie/
Brudny (tłusty lub mokry) papier i tektura
tak na swojej skrzynce
Papier z plastikową obwódką
pocztowej.
(ulotki reklamowe) i czasopisma
• Pudełka po ciastach i pizzie z resztkami jedzenia
• (Papierowe) chusteczki higieniczne, papier toaletowy,
ręczniki papierowe

www.irado.nl
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Tekstylia
Po co je segregować?
Tekstylia składają się z włókien,
które mogą być wykorzystane
kilkakrotnie. Co najmniej 92%
wszystkich zebranych tekstyliów
jest ponownie wykorzystywanych.
Przetwarzanie starych tekstyliów
oszczędza surowce potrzebne do
produkcji nowych tekstyliów. Firmy
specjalistyczne segregują oddane
tekstylia. Ubrania nadające się do
użycia są przekazywane nowym
właścicielom. Inne tekstylia są używane
do produkcji szmat lub na przykład
dywanów, koców, filcu i materiałów
wypełniających fotele samochodowe.
Segregacja tekstyliów pozwala
zaoszczędzić pieniądze i jest tańsza
niż spalanie ich w formie odpadów
resztkowych.

Gdzie mogę wyrzucać tekstylia?
• Do najbliższego pojemnika na
tekstylia.
• Również sklepy z rzeczami
używanymi chętnie odbiorą
niezniszczone ubrania nadające się
do użytku.
• Cztery razy w roku władze lokalne
udzielają licencji zatwierdzonym
organizacjom charytatywnym na
zbiórkę tekstyliów bezpośrednio od
mieszkańców.

WSKAZÓWKA

Podarte, brudne lub
nieużyteczne ubrania można
również wyrzucić do pojemnika
na tekstylia. Ta sama zasada
dotyczy obuwia, zasłon, bielizny
i torebek. Wszystko jest
segregowane w celu
ponownego użycia lub
przetworzenia.
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Odpady należące do
tej kategorii
Tekstylia

Odpady nienależące
do tej kategorii
(= odpady resztkowe)

•
•
•
•
•
•
•

Odzież
Buty związane razem w parę
Ręczniki, ściereczki i obrusy
Prześcieradła i koce
Firanki
Paski, torby, krawaty
Maskotki i ubranka dla lalek

• Mokra odzież i buty (powinny najpierw
wyschnąć)
• Ubrania i buty poplamione olejem
lub farbą
• Dywany (należą do odpadów
wielkogabarytowych)
• Wypełnienie poduszek lub zabawek
• Przędza dziewiarska
• Materace, poduszki i kołdry (w przypadku
odpadów wielkogabarytowych)
• Dywaniki (należą do odpadów
wielkogabarytowych)

WSKAZÓWKA

Tekstylia i buty należy
oddawać w zamkniętej
torbie, dzięki czemu
zawartość pozostaje
czysta.

www.irado.nl
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Urządzenia
elektryczne

za usunięcie odpadu, która pokrywa
Po co je segregować?
koszty recyklingu zużytego urządzenia.
Zużyte urządzenia elektryczne nadal
• Czy chcesz pozbyć się urządzenia,
zawierają dużo użytecznych części,
które wciąż jest sprawne? Jeśli oddasz
dlatego nawet jeśli są stare lub
je do sklepu z używanymi rzeczami,
zepsute, pozostają cenne. Plastik, szkło,
możesz uszczęśliwić inną osobę.
miedź i żelazo mogą być ponownie
wykorzystane jako surowce do produkcji • Jeśli twojego urządzenia nie da się
naprawić, a nie chcesz kupować
nowych wyrobów.
nowego, możesz przekazać stare
urządzenie do publicznego punktu
Jeśli urządzenia nadal działają lub
zbiórki odpadów.
można je naprawić, mogą zostać
• Często właściciele sklepów,
przekazane nowemu właścicielowi.
supermarkety i sklepy z materiałami
Dzięki temu minie trochę czasu,
budowlanymi również organizują
zanim trafią na złom. To nawet lepsze
miejsca zbiórki drobnych urządzeń.
rozwiązanie niż segregacja.

WSKAZÓWKA

Urządzenie zepsute?
Odwiedź kawiarnię Repair
Café Vlaardingen w każdą
pierwszą sobotę miesiąca,
między 09:30 a 12:00. Znajduje
się ona w centrum dzielnicy
West, Professor
Teldersstraat 10.

Gdzie mogę wyrzucać urządzenia?
• Kiedy kupujesz nowe urządzenie,
stare możesz przekazać sprzedawcy.
W cenę zakupu wliczona jest opłata
www.irado.nl
010 262 1000

Odpady należące do
tej kategorii
Urządzenia
elektryczne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telefony (komórkowe)
Odkurzacze
Żelazka
Ekspresy do kawy
Monitory komputerowe
Komputery (konsole)
Suszarki do włosów
Miksery
Piloty
Aparaty fotograficzne

 dpady nienależące
O
do tej kategorii
(= residual waste)

•
•
•
•
•
•
•

Zegarki
Kable rozruchowe połączeniowe
Zapalniczki
Barometry
Przewody elektryczne
Dynama rowerów
Przedłużacze

WSKAZÓWKA

Zużyte urządzenia często
są bardzo przydatne.
Sklep z używanymi
rzeczami chętnie je
przyjmie.
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Drobne odpady
chemiczne
Po co je segregować?
Drobne odpady chemiczne są gromadzone
osobno, ponieważ zawierają substancje
szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska.
Niektóre rodzaje drobnych odpadów
chemicznych, takie jak puszki po farbach,
mogą zostać ponownie wykorzystywane.
Inne są utylizowane w bezpieczny sposób.
Większe ilości drobnych odpadów
chemicznych są wstępnie przetwarzane w celu
odzyskania użytecznych materiałów (takich
jak metale), które zostaną ponownie
użyte. Przetwarzane są również odpady
niebezpieczne, aby można je było wykorzystać
np. jako paliwo dla elektrowni. Drobne
odpady chemiczne, które nie nadają się
do recyklingu, trafiają do specjalnej spalarni.
Ciepło uwolnione podczas tego procesu
może być wykorzystane do wytworzenia mocy.

Gdzie mogę wyrzucać drobne
odpady chemiczne?
• Możesz oddać małe odpady chemiczne
do punktu zbiórki odpadów. Irado
upewni się, że zostaną przetworzone w
odpowiedzialny sposób.
• Możesz również odnieść je do sklepu,
w którym kupiłeś produkt, np. do
sklepu z farbami lub do sklepu z
artykułami dla majsterkowiczów.
Znajdują się tam specjalne skrzynki na
drobne odpady chemiczne.
• Lekarstwa i igły do iniekcji podskórnych
możesz przekazać do apteki.
• Możesz również umówić się bezpłatny
odbiór na stronie internetowej Irado.

WSKAZÓWKA

Baterie, żarówki
energooszczędne, leki,
farby, oleje i inne produkty z
logo KCA na opakowaniu
zawierają substancje
niebezpieczne.

www.irado.nl
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Odpady należące do
tej kategorii
Drobne odpady
chemiczne

• Baterie
• Benzyna, filtry oleju silnikowego i
oleju
• Żarówki energooszczędne,
jarzeniówki i żarówki LED
• Płyn do udrażniania rur
• Lekarstwa
• Igły do iniekcji podskórnych
• Wkłady atramentowe
• Farby, lakiery i bejca
• Produkty malarskie, takie jak
rozcieńczacz i rozpuszczalnik

Odpady nienależące
do tej kategorii
(= residual waste)

•
•
•
•
•
•
•
•

Amoniak i spirytusy metylowe
Długopisy i flamastry
Płyty CD i kasety video
Lakier do paznokci i zmywacz
Pędzle z wyschniętą farbą
Puste pojemniki po aerozolach
Zdjęcia i slajdy
Obroże przeciwpchelne

www.irado.nl
010 262 1000

Tworzywa sztuczne
Po co je segregować?
Niemal wszystkie plastikowe odpady
opakowaniowe można wykorzystać
ponownie. Specjalne firmy przetwórcze
przerabiają plastikowe odpady
opakowaniowe w pelet, służący
jako surowiec do produkcji nowych
opakowań z tworzyw sztucznych,
bluz polarowych, piłek golfowych
i dywanów. Irado transportuje
plastikowe odpady opakowaniowe z
pojemnika na tworzywa sztuczne do
sortowni.
W Vlaardingen traktujemy plastikowe i
metalowe opakowania oraz kartonowe
pojemniki po napojach jako odpady
resztkowe. Zakład zajmujący się

segregacją wtórną usuwa tworzywo
sztuczne z odpadów resztkowych, po
czym przekazuje je do dalszej obróbki.
Gdzie mogę wyrzucać opakowania z
tworzyw sztucznych?
• Pojemniki z tworzyw sztucznych
można wyrzucać do najbliższego
pojemnika na tworzywa sztuczne.
• Możesz również wyrzucać plastikowe
opakowania do pojemnika z
odpadami resztkowymi. Plastik
zostanie z nich usunięty podczas
procesu segregacji wtórnej.
Możesz przekazać plastikowe
opakowania oddzielnie, ale nie musisz
tego robić.

WSKAZÓWKA

Do pojemnika na tworzywa
sztuczne należy wyrzucić tylko
plastikowe opakowania. Nie
należy do niego wrzucać innych
przedmiotów plastikowych
- wyrzucaj je z odpadami
resztkowymi.

www.irado.nl
010 262 1000

Odpady należące do
tej kategorii
Opakowania z
tworzyw sztucznych

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odpady nienależące
do tej kategorii
(= residual waste)

Torebki po herbatnikach i słodyczach • Filiżanki do kawy
Opakowania wędlin, serów i ryb
• Styropian
Kubki po jogurtach, śmietanie i lodach • Kartony po mleku, budyniu i jogurcie
Tacki na sałatkę, owoce i warzywa
• Kartony po zupie i sosach do makaronu
Torebki po makaronie, ryżu i chlebie • Kartony po sokach owocowych, wodzie i winie
Butelki po szamponie i mydle
• Torebki po chipsach z warstwą aluminium
Torby plastikowe
• Butelki po benzynie lakowej, tubki po uszczelniaczu
Opakowania, na przykład po
• Blistry po lekach, witaminach i gumach do żucia
szczoteczkach do zębów i śrubkach
• Plastikowe krzesła ogrodowe
Folia (na przykład używana do
• Plastikowe zabawki ogrodowe, takie jak (dmuchane) piłki, dmuchane łóżka,
zawijania czasopism)
krokodylki, pływaki i wszystkie inne zabawki z tworzyw sztucznych używane w wodzie
Tubki po żelu, kremie i paście do zębów • Baseny i buty piankowe
Butelki po napojach bezalkoholowych,
wodzie, mleku, jogurcie pitnym, oleju i occie
Butelki do wyciskania, na przykład po sosach i oleju
Kubki po maśle, sosach i serkach do smarowania
Plastikowe doniczki i pojemniki na nasiona
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Odpady resztkowe
Czym są odpady resztkowe?
Odpady resztkowe to wszystkie
odpady, które pozostają po procesie
dokładnej segregacji odpadów.
Odpady resztkowe są spalane w
dużych spalarniach. Podczas tego
procesu generowana jest energia
(elektryczność) i ciepło. Jednakże
uwalniany jest również dwutlenek
węgla, co powoduje zanieczyszczenie
środowiska. Produkt taki jak metal
jest ponownie wykorzystywany jako
surowiec.

Gdzie mogę wyrzucać odpady
resztkowe?
• Do pojemników na odpady
resztkowe. Wszędzie znajdują się
kontenery podziemne.
• Zawsze możesz oddać odpady
resztkowe do punktu zbiórki
odpadów.
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Odpady należące do
tej kategorii
Residual waste

Odpady nienależące
do tej kategorii

Wszystko, co pozostaje po
Wszytko, co można segregować
segregacji papieru i tektury, szkła,
• Odpady organiczne
tekstyliów, odpadów organicznych,
• Wielkogabarytowe odpady ogrodowe
odpadów wielkogabarytowych i
• Szkło
drobnych odpadów chemicznych:
• Papier i tektura
• Pampersy
• Tekstylia
• Wilgotny papier toaletowy
• Urządzenia elektryczne
• Guma do żucia
• Drobne odpady chemiczne
• Żwirek dla kota
• Odpady wielkogabarytowe
• Doniczki
• Puszki po napojach bezalkoholowych i po żywności
• Kartony po sokach owocowych, wodzie i winie
• Kartony po mleku, budyniu i jogurcie
• Kartony po zupie i sosach do makaronu
• Tworzywa sztuczne i blacha (są usuwane podczas sortowania wtórnego)
• Odchody psa i kota
• Blistry
• Styropian
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Segregacja
wtórna
Czym jest segregacja wtórna?
Obecnie przetwórcy odpadów są
lepiej przygotowani do utylizacji
różnego rodzaju plastikowych
i metalowych opakowań oraz
pojemników po napojach z odpadów
resztkowych po ich zebraniu. Ten
proces określany jest jako segregacja
wtórna. Dlatego te rodzaje odpadów
należy umieszczać w pojemnikach na
odpady resztkowe.

Czy to oznacza, że nie muszę już
segregować pozostałych odpadów?
Chociaż technologia segregacji
wtórnej jest coraz doskonalsza,
można ją stosować tylko w przypadku
pojemników plastikowych, metalowych
i kartonowych oraz opakowań po
napojach. Inne rodzaje odpadów są
nadal gromadzone osobno. Papier

i tektura, odpady organiczne, szkło,
tekstylia, drobne odpady chemiczne
i odpady wielkogabarytowe
nadal muszą być gromadzone
osobno. Odpady od dawna nie są
marnotrawione. Zawierają cenne
surowce, które można wykorzystać
do produkcji nowych wyrobów.

Uwaga:

w tej chwili stosujemy
pojemniki na tworzywa
sztuczne jako element dodatkowy
do procesu segregacji wtórnej.
Mieszkańcy, którzy są przyzwyczajeni
do segregacji tworzyw sztucznych,
mogą nadal to robić. Lokalne
władze nie będą udostępniać
dodatkowych pojemników
na tworzywa sztuczne.

Badanie dotyczące odpadów
resztkowych w Vlaardingen wykazało,
że pozostałe worki na odpady nadal
zawierają dużo opakowań plastikowych.
Dlatego władze lokalne zdecydowały się na
segregację odpadów tego typu wraz z metalowymi i tekturowymi pojemnikami
po napojach. Efektywność produkcji plastiku wielokrotnego użytku jest
większa w przypadku segregacji wtórnej niż w przypadku zbierania osobno do
pojemników na opakowania plastikowe. To daje nam możliwość recyklingu
większej ilości plastiku.
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Wskazówki dotyczące czystości
i świeżości małych pojemników
W czasie upałów pojemniki na
odpady organiczne często wydzielają
nieprzyjemny zapach, a wewnątrz
mogą pojawić się owady. Nie jest to
niebezpieczne, ale jest nieatrakcyjne.
Wskazówki na tej stronie pomagają
w ewentualnym zapobieganiu i
kontrolowaniu nieprzyjemnych zapachów
i owadów.
Zapobieganie
Te wskazówki pomagają zapobiegać
występowaniu nieprzyjemnych zapachów
i owadów w pojemniku na odpady
organiczne.
• Pojemnik powinien być suchy: Na
dno pojemnika włóż starą gazetę lub
słomę, aby zapobiec przyklejeniu się
do niej odpadów.
• Pojemnik powinien być czysty:
Regularnie czyść puste pojemniki

wodą z odrobiną octu lub wodą z
zielonym mydłem.
• Zawijaj resztki mięsa i ryb: Resztki
jedzenia zwabiają muchy, które
składają tam jaja. Resztki mięsa i
ryb owinięte w gazetę lub worek na
odpady można wyrzucić do pojemnika
na odpady resztkowe.
• Umieść kulki na mole w pojemniku: Zapach
naftaliny odstraszy muchy. Włóż je do rajstop
i zawieś na uchwytach - to naprawdę działa.

Wskazówka

Znalazłeś/aś larwy w
pustym pojemniku? Użyj
wrzącej wody i odrobiny
octu lub zielonego
mydła.

Kontrola
W pojemniku na odpady organiczne nadal znajdują się
owady? Wypróbuj następujące metody:
• Bluszcz (Hedera): Bluszcz, zwany też Hedera, jest toksyczny dla owadów. Co
pewien czas umieść gałązkę wewnątrz pojemnika - to pomoże zwalczać problem.
• Sól/sól drogowa i wapno: Wysypanie garści soli lub wapna w pojemniku co pewien
czas spowoduje wysychanie robaków.
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Odpady wielkogabarytowe
Po co je segregować?
Odpady wielkogabarytowe obejmują
wszystkie odpady z gospodarstw
domowych, które nie mieszczą się w
koszu na śmieci i których nie można
wyrzucić do innych pojemników na
odpady. Odpady wielkogabarytowe
często można ponownie wykorzystać.
Używane meble często znajdują nowy
dom, a elementy pralek i sprzętu audio
mogą być niejednokrotnie wykorzystane
ponownie.
Segregacja i ponowne wykorzystanie
odpadów wielkogabarytowych są
tańsze niż spalanie ich jako odpadów
resztkowych.
Gdzie mogę wyrzucić odpady
wielkogabarytowe?
• Sprzedaj je: jeśli sprzedasz używane
produkty przez internet, możesz
otrzymać za nie kilka groszy.

• Oddaj je do punktu zbiórki odpadów:
możesz oddać tam wszystkie odpady
wielkogabarytowe. Nasi pracownicy
załatwią sprawę i dopilnują, aby
• odpady zostały przetworzone w
odpowiedzialny sposób. W punkcie zbiórki
odpadów możesz również wypożyczyć
bezpłatnie przyczepę.
• Oddaj je do sklepu z artykułami używanymi: ich
właściciele chętnie przyjmą używane artykuły
gospodarstwa domowego, ubrania i inne
przedmioty, które można wykorzystać.
• Poproś o ich odebranie: Możesz również poprosić
o odebranie odpadów wielkogabarytowych.
Skontaktuj się z Irado, aby umówić się w tym celu.

WSKAZÓWKA
Do odpadów
wielkogabarytowych
nie należy gruz ani
kamienie.

Nie pozostawiaj odpadów wielkogabarytowych przy innych pojemnikach na odpady
lub w innych miejscach w przestrzeni publicznej. Stanowi to zanieczyszczenie
przestrzeni publicznej i jest denerwujące dla wielu innych mieszkańców.
Pozostawienie odpadów wielkogabarytowych i innych przy pojemnikach na odpady
lub w innych miejscach jest zdecydowanie sprzeczne z prawem i grozi za to kara.
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Umówienie się na odbiór
odpadów wielkogabarytowych:
Możesz umówić się na odbiór
odpadów wielkogabarytowych
na stronie internetowej Irado pod
adresemwww.irado.nl, przez aplikację
Irado lub telefonicznie.

• Odpady wielkogabarytowe należy
pozostawić w taki sposób, aby
kierowca mógł z łatwością je
odebrać. Pozostaw je na przykład
przed drzwiami lub na poboczu.

• Pozostaw odpady wielkogabarytowe
na zewnątrz w umówionym dniu
między 05:00 a 07:30.
• Przedmioty nie powinny być dłuższe
niż 1,5 metra
• Przedmioty nie powinny być cięższe
niż 30 kg.
• Małe przedmioty muszą być
bezpiecznie połączone razem.
• Całkowita objętość na gospodarstwo
domowe nie powinna przekraczać
każdorazowo 2 m3.

Odpady resztkowe, drobne
odpady chemiczne, farby lub
jarzeniówki i azbest nie są odpadami
wielkogabarytowymi. Trzeba je
osobiście oddać do punktu zbiórki
odpadów.
Materiały budowlane lub rozbiórkowe,
gruz i kamienie nie są odpadami
wielkogabarytowymi. Musisz kupić w
tym celu duże worki lub przekazać je
do punktu zbiórki odpadów za opłatą.
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Punkt zbiórki odpadów
Możesz oddać odpady
wielkogabarytowe do punktu zbiorki
odpadów mieszczącego się pod
adresem Kreekweg 76

można znaleźć w cenniku na stronie
internetowej Irado.

Wynajęcie przyczepy
Aby ułatwić przywiezienie odpadów
wielkogabarytowych, możesz z
Godziny otwarcia
Od poniedziałku do piątku, od 08:00 do punktu zbiórki odpadów bezpłatnie
wypożyczyć na dwie godziny
16:00, W sobotę: od 09:00 do 15:00.
przyczepę. Musisz postarać się o
dodatkową tablicę rejestracyjną.
Koszty
Większość odpadów
Uwaga: nie pozostawiaj odpadów
wielkogabarytowych możesz oddać
wielkogabarytowych przy innych
bezpłatnie. Opłaty są pobierane
pojemnikach na odpady lub w innych
za gruz, ziemię lub piasek. Opłaty
miejscach w przestrzeni publicznej.
są pobierane również za ważenie
Jest to niedozwolone i grozi za to kara.
samochodu, ciężarówki lub przyczepy
kempingowej oraz przetwarzania
przyczepy kempingowej lub przyczepy
samochodowej. Aktualną cenę (z VAT)

WSKAZÓWKA
Przedmioty nadające
się do użytku możesz
oddać do sklepów
z używanymi
rzeczami.

www.irado.nl
010 262 1000

Co oddawać po segregacji
Do punktu zbiórki odpadów możesz
oddać:
• Koła samochodowe z obręczą
• Zużyty olej
• Azbest
• Podkłady kolejowe, pozostałości
po przycinaniu i wielkogabarytowe
odpady ogrodowe, drewno (drewno
klasy C)
• Odpady budowlane i rozbiórkowe
• Urządzenia elektryczne z wtyczkami
• Tłuszcz lub olej do smażenia
• Drewno
• Bloki gipsowe
• Szkło
• Odpady wielkogabarytowe
• Żelazo i inne metale
• Zwłoki zwierząt domowych
• Drobne odpady chemiczne

• Lodówki i zamrażarki
• Materiały z tworzyw sztucznych,
rury PVC
• Materace
• Papier i karton
• Dywany
• Tekstylia
• Odpady ogrodowe
• Oczyszczoną glebę
• Oczyszczony gruz
• Szkło płaskie (takie jak szyby,
szklane panele i lustra)
Segregujemy wszystkie odpady, łącznie z
odpadami, które przynosisz sam. Dlatego
staraj się segregować odpady w możliwie
największym zakresie.
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Kontakt
Dotyczący odpadów
Jeśli masz pytania i informacje
dotyczące odpadów, skontaktuj się
z Irado. Możesz to zrobić na różne
sposoby:

Dotyczący odpadów na ulicy
Pytania lub komentarze dotyczące
wyrzucania śmieci lub ulotek?
Powiadom nas przez aplikację
Buitenbeter lub w Buitenlijn.

Obsługa klienta
	
na stronie internetowej Irado:
www.irado.nl

Buitenbeter-app:

	
za pośrednictwem formularza
kontaktowego na stronie
www.irado.nl/melding-doorgeven

Buitenlijn:

zadzwoń 010 262 1000

pobierz aplikację Buitenbeter

www.vlaardingen.nl/buitenlijn
zadzwoń 010 248 4000

	wyślij wiadomość e-mail do
info@irado.nl
	
aplikacja Irado (do pobrania za
darmo na Androida i iOS)
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Więcej informacji
Adres korespondencyjny
NV IRADO
Fokkerstraat 550
3125 BE Schiedam
Postbus 58
3100 AB Schiedam
Możesz nas również znaleźć na następujących
portalach społecznościowych:
@IradoNL w sprawie obsługi
internetowej i kontaktu z działem
obsługi klienta
@Irado_online w sprawie
aktualności o Irado

Aktualności, reportaże i zdjęcia z
wydarzeń
Nasza strona firmowa zawierająca
aktualności i informacje

Przewodnik po recyklingu odpadów opracowany został na zlecenie gminy Vlaardingen.
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