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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. 
Możesz nam w tym pomóc, ponieważ 
segregacja odpadów zaczyna 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 160 kilogramów 
odpadów resztkowych 
Gmina Schiedam dąży do tego, aby do 
2020 r. każde gospodarstwo domowe 
produkowało nie więcej niż 160 kg 
odpadów resztkowych. Zaczęliśmy 
od 259 kg (2016 r.) poprzez 214 kg 
na osobę w 2017 r. i 180 kg w 2018 r. 
Jesteśmy więc na dobrej drodze, ale 
wciąż potrzebny jest dalszy postęp. 

Segregacja odpadów rozpoczyna się 
w domu. Naszym zdaniem ważne jest, 
aby mieszkańcy Schiedam wiedzieli, 
jakie odpady należy segregować i 
gdzie je oddawać. 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.



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 masz w domu specjalny kosz na 

kółkach, umieszczaj w nim odpady 

organiczne. Terminy odbioru można 
znaleźć w kalendarzu odpadów na 
stronie www.irado.nl lub w aplikacji 
Irado. 

• W pojemniku na odpady organiczne 
przy mieszkaniu (dostęp do klatki 
schodowej). 

• Nie masz jeszcze pojemnika na 
odpady organiczne? Poproś o  
niego Irado. 

• Samodzielne kompostowanie: 
możesz również przetwarzać odpady 
organiczne na kompost w domu. 
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WSKAZÓWKA
Pozostałości żywności 

również powinny trafiać 
do kosza na kółkach i 
pojemnika na odpady 

organiczne. 
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Co należy uwzględnić, 
a czego nie? 

WSKAZÓWKA
Odpady spożywcze 
wrzucaj do małego 

zielonego kosza 
w kuchni.

Odpady organiczne 

• 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 

Odpady nienależące  
do tej kategorii (=odpady resztkowe)

• Żwirek dla kotów bez znaku jakości ekologicznej 
• Sierść psa i kota 
• Piasek z ptasiej klatki 
• Popiół i wypalone węgle z kominka i grilla 
• Niedopałki papierosów 
• Odpady z uboju 
• Pampersy 
• Piasek i ziemia 
• Duże odpady ogrodowe (patrz  

odpowiednia strona tego dokumentu) 
• Drewno i grube gałęzie 
• Filiżanki do kawy 
• Odchody psów i kotów 
• Worki na śmieci, plastikowe torby i wkłady  

do koszy na pedały 



Wielkogabarytowe 
odpady ogrodowe 
Po co je segregować? 
Na przykład grube gałęzie i pnie drzew 
nie nadają się do bezpośredniego 
kompostowania. Dlatego Irado 
najpierw tnie je na kawałki. Stanowią 
wówczas odpowiedni surowiec do 
kompostowania, tak jak „normalne” 
odpady organiczne. Kompost 
poprawia jakość gleby i wygląd 
ogrodów, a także sprawia, że rośliny 
doniczkowe są zdrowsze. 

Bezpłatny kompost 
Zebrane odpady organiczne są 
przekształcane w kompost. Każdego 
roku, w ramach podziękowania za swój 
wkład, możesz bezpłatnie odebrać 
worek kompostu podczas krajowego 
dnia kompostowania. 
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WSKAZÓWKA
Kompost to nawóz 

pod warzywa. Dlatego 
wymieszaj go z ziemią 

ogrodową. 
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Gdzie mogę wyrzucać  
wielkogabarytowe odpady  
ogrodowe? 
Jeśli z powodu ilości nie jesteś w 
stanie przewieźć dużych odpadów 
ogrodowych własnym samochodem, 
możesz bezpłatnie wypożyczyć 
przyczepę z lokalnego punktu zbiórki 
odpadów przy Fokkerstraat 550 i 
korzystać z niej przez dwie godziny. 
Pamiętaj, że przyczepę musisz 
wcześniej zarezerwować. 

• 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
Przyczepa lub trzykołowy 
transporter jest dostępny 

bezpłatnie w lokalnym 
punkcie zbiórki 

odpadów. 



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. 

Wykorzystanie zużytego szkła, aby 
przekształcić je w nowe 
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. 

Szkło używane wyłącznie jako 
opakowanie  
Szkło, z którego wytwarza się naczynia 
do pieczenia, szklanki do herbaty i inne 
wyroby ogniotrwałe (żaroodporne), nie 
topi się w piecach szklarskich. 
Temperatura w piecach do topienia 
szkła jest ustalona dla produkcji 
szklanych butelek i słoików. To 
zbyt mało, aby stopić elementy 
ogniotrwałe. 
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WSKAZÓWKA
Jeśli w pojemniku 

szklanym znajdowała 
się żywność, napoje 

lub kosmetyki, jest on 
klasyfikowany jako 

opakowanie i powinien 
trafić do pojemnika 

na szkło.



W pojemniku na 
szkło 

Wszystkie puste opakowania szklane 
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 po przyprawach 
• Butelki po perfumach i lekach 
• Słoiki po kremie 
• Szklane pojemniki po 

antyperspirantach 
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Co należy uwzględnić, 
a czego nie? 

WSKAZÓWKA
Do pojemnika na szkło 

należy wyrzucać 
jedynie szklane 
opakowania.

Odpady nienależące  
do tej kategorii   
(=odpady resztkowe)

Wszystkie przedmioty wykonane ze szkła lub 
ceramiki, które nie stanowiły opakowania, 
takie jak: 
• Szyby 
• (Kryształowe) szklanki 
• Szklanki do herbaty i kieliszki do wina 
• Kamienne butelki 
• Naczynia 
• Lustra 
• Szkło żaroodporne (naczynia do piekarnika 

i kuchenki mikrofalowej) 
• Wazony, doniczki 
• Żarówki (= drobne odpady chemiczne) 
• Jarzeniówki (= drobne odpady chemiczne) 



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? 
• W pobliskim punkcie zbiórki 

odpadów. 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. 

• W domowym koszu na kółkach na 
papier i karton. Terminy odbioru 
można znaleźć w kalendarzu 
recyklingu odpadów na stronie  
www.irado.nl oraz w aplikacji Irado. 
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WSKAZÓWKA
Chcesz otrzymać 

bezpłatny kosz na kółkach na 
papier i tekturę? 

Jeśli jest to możliwe w Twojej 
lokalizacji, skontaktuj 
się z Irado i poproś 

o udostępnienie 
pojemnika. 



Papier i tektura 

• Gazety, czasopisma i książki 
• Drukowane materiały (reklamowe) 

bez opakowania 
• Przewodniki i książki telefoniczne 
• Papier do pisania i szkicowania 
• Wydruki komputerowe, papier do 

faksu i ksero 
• Koperty (z okienkiem) 
• Skrawki papieru 
• Papier do pakowania prezentów i 

torebki papierowe 
• Wytłaczanki do jajek i kartonowe 

stojaki na jajka 
• Opakowania kartonowe i papierowe 
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Odpady nienależące  
 do tej kategorii  
 (=odpady resztkowe)

• Kartony, takie jak kartonowe opakowania  
po nabiale, zupach i sokach 

• (Papierowe) chusteczki higieniczne, papier  
toaletowy, ręczniki papierowe 

• Pampersy 
• Zdjęcia 
• Papier laminowany (nierozrywalny) 
• Segregatory 
• Tapety i winyle 
• Brudny (tłusty lub mokry) papier i tektura 
• Papier z plastikową obwódką (ulotki reklamowe)  

i czasopisma 
• Papier do pieczenia 
• Opakowana po cieście i pizzy z resztkami jedzenia 
• Koperty z folią bąbelkową 

Co należy uwzględnić, 
a czego nie? 

WSKAZÓWKA
Możesz otrzymywać 

mniejszą ilość materiałów 
papierowych, naklejając 
naklejkę nie/nie lub nie/
tak na swojej skrzynce 

pocztowej. 



Opakowania plastikowe i metalowe 
oraz kartony po napojach 
Po co je segregować? 
Praktycznie wszystkie opakowania 
plastikowe i metalowe. oraz kartony po 
napojach (odpady PMD) można ponownie 
wykorzystać. Najpierw PMD są rozdzielane 
w centrach sortowania. Specjalne firmy 
przetwórcze przekształcają następnie PMD 
w surowce wykorzystywane do produkcji 
nowych opakowań. 

Opakowania plastikowe są wykorzystywane 
na przykład do produkcji koszul z polaru, 
piłek golfowych i dywanów. Metal może 
być przetwarzany nieskończoną ilość 
razy bez utraty jakości. Jest przetapiany 
na nową blachę lub na przykład rower, 
samochód lub latarnię. 

Zakłady recyklingu oddzielają włókna 
kartonowe od warstwy z tworzywa 
sztucznego i warstwy aluminium. 

Gdzie mogę umieszczać odpady PMD? 
• W domowym koszu na kółkach na 

odpady PMD. Opróżnimy go na miejscu. 
Terminy odbioru można znaleźć w 
kalendarzu recyklingu odpadów na 
stronie www.irado.nl oraz w aplikacji 
Irado. 

• Jeśli nie masz w domu kosza na kółkach, 
możesz oddać odpady PMD do 
najbliższego punktu zbiórki odpadów. 

• Najlepiej, gdy odpady PMD są 
umieszczone w przezroczystej torbie. 
W przeciwnym razie firma zajmująca 
się przetwarzaniem odpadów nie jest 
w stanie stwierdzić, czy jest to torba z 
odpadami resztkowymi czy PMD. 
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WSKAZÓWKA
Nie musisz płukać 
pustych opakowań 
przed wyrzuceniem.
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Co należy uwzględnić, a czego nie? 
Opakowania z 
tworzyw sztucznych 

• Butelki po napojach bezalkoholowych, 
wodzie, mleku, occie itp. 

• Butelki do wyciskania sosów, oleju itp. 
• Butelki po detergencie, szamponie i 

mydle 
• Kubki po jogurtach, śmietanie i 

lodach 
• Tacki po frytkach, sałatkach,  

owocach i warzywach 
• Pojemniki po maśle, sosie i serku 

topionym 
• Opakowania po serze, mięsie i rybach 
• Opakowania np. na szczoteczki do 

zębów, śrubki i zabawki (blistry) 
• Tubki po żelu, balsamie do ciała i 

paście do zębów 
• Opakowania czasopism i broszur 

reklamowych 
• Torebki po makaronie, ryżu,  

pieczywie, słodyczach itp. 
• Torebki plastikowe (zakupowe) 
• Doniczki 

WSKAZÓWKA
Możemy przetwarzać 
wyłącznie opakowania 

PMD. Przedmioty 
klasyfikowane jako odpady 

resztkowe lub odpady 
wielkogabarytowe. 

Opakowania metalowe 
• Puszki po napojach i żywności 
• Stalowe butelki po syropie z przykrywką 
• Tacki aluminiowe 

Kartony po napojach
• Opakowania po sokach, wodzie, winie, 

nabiale, zupach i sosach.

Odpady nienależące do 
kategorii PMD (=odpady resztkowe) 

•  Filiżanki do kawy 
• Styropian 
• Torebki po chipsach z warstwą aluminium 
• Butelki po benzynie lakowej, tubki z  

uszczelniaczem 
• Blistry po lekach, witaminach i gumie do żucia 
• Plastikowe krzesła ogrodowe 
• Plastikowe zabawki ogrodowe 
• Duże przedmioty metalowe, takie jak stare rowery 
• Stare płyty CD, taśmy wideo i kasety 



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 jako odpadów 
resztkowych. 

Gdzie mogę wyrzucać tekstylia? 
• W pojemniku na tekstylia w 

pobliskim punkcie zbiórki odpadów. 
• Również sklepy z rzeczami 

używanymi chętnie odbiorą 
niezniszczone ubrania nadające się 
do użytku. 
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WSKAZÓWKA
Podarte lub nienadające 

się do użytku 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.



Tekstylia 

• Odzież 
• Buty związane razem w parę 
• Ręczniki, ściereczki i obrusy 
• Prześcieradła i koce 
• Firanki i zasłony 
• Paski, torby, krawaty 
• Pluszaki i ubrania dla lalek 

Odpady nienależące 
do tej kategorii      
(=odpady resztkowe)

• Mokra odzież i mokre buty 
• Odzież i buty zabrudzone olejem lub 

farbą 
• Dywany (stanowią odpady 

wielkogabarytowe) 
• Wypełnienie poduszek lub zabawek 
• Przędza dziewiarska 
• Materace, poduszki i kołdry (stanowią 

odpady wielkogabarytowe) 
• Dywaniki (stanowią odpady 

wielkogabarytowe)
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Co należy uwzględnić, 
a czego nie? 

WSKAZÓWKA 
Tekstylia i buty należy 

oddawać w zamkniętej 
torbie, dzięki czemu 
zawartość pozostaje 

czysta i sucha.



Urządzenia elektryczne 
Po co je segregować? 
Zużyte urządzenia elektryczne zawierają 
wiele użytecznych elementów, dlatego 
są nadal cenne, nawet jeśli są stare lub 
zepsute. 
Plastik, szkło, miedź i żelazo mogą być 
ponownie wykorzystane jako surowce do 
produkcji nowych wyrobów. 

Jeśli urządzenia nadal działają lub 
można je naprawić, mogą zostać 
przekazane nowemu właścicielowi. 
Dzięki temu minie trochę czasu, zanim 
trafią na złom. To nawet lepsze niż 
segregacja. 

Gdzie mogę wyrzucać urządzenia? 
• Kiedy kupujesz nowe urządzenie, 

stare możesz przekazać sprzedawcy. 
W cenę zakupu wliczona jest opłata 
za usunięcie odpadu, która pokrywa 
koszty recyklingu zużytego urządzenia. 

• Czy chcesz pozbyć się urządzenia, 
które wciąż jest sprawne? Jeśli oddasz 
je do sklepu z używanymi rzeczami, 
możesz uszczęśliwić inną osobę. 

• Jeśli Twojego urządzenia nie da się 
naprawić i nie kupujesz nowego, 
możesz przekazać stare do 
publicznego punktu zbiórki odpadów. 

• Często właściciele sklepów, 
supermarkety i sklepy z materiałami 
budowlanymi również organizują 
miejsca zbiórki drobnych urządzeń. 
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WSKAZÓWKA 
Zepsute urządzenie? 
Możesz zgłosić się do 
Repair Café Schiedam. 

Aktualne godziny otwarcia 
można znaleźć na 

stronie: 



Urządzenia 
elektryczne 

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

Odpady nienależące do  
tej kategorii (= odpady resztkowe)

• Kable rozruchowe i podłączeniowe 
• Zapalniczki 
• Barometry 
• Przewody elektryczne 
• Dynama rowerowa 
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WSKAZÓWKA 
Zużyte urządzenia często 

są bardzo przydatne. 
Sklep z używanymi 
rzeczami chętnie je 

przyjmie. 

Co należy uwzględnić,  
a czego nie? 



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. Drobne 
odpady chemiczne bez elementów 
do recyklingu trafiają do specjalnej 
spalarni. Ciepło uwolnione podczas 
tego procesu może być wykorzystane 
do wytworzenia mocy. 

Gdzie mogę wyrzucać drobne 
odpady chemiczne? 
• Możesz przekazać 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 można przekazać do 
apteki. 

• Możesz również poprosić Irado 
telefonicznie o ich bezpłatny odbiór. 

www.irado.nl
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WSKAZÓWKA 
Baterie, żarówki 

energooszczędne, leki, 
farby, oleje i inne produkty z 

logo KCA na opakowaniu 
zawierają substancje 

niebezpieczne.



Drobne odpady 
chemiczne 

• Akumulatory (samochodowe) 
• Filtry benzyny, oleju silnikowego i 

oleju 
• Żarówki energooszczędne, lampy 

halogenowe i żarówki LED 
• Płyn do udrażniania rur 
• Lekarstwa 
• Igły do iniekcji podskórnych 
• Wkłady atramentowe 
• Farba, lakier i bejca 
• Produkty malarskie, takie jak 

rozcieńczalnik i rozpuszczalnik 

Odpady nienależące  
do tej kategorii   
(=odpady resztkowe)

• Amoniak i spirytus metylowany 
• Długopisy i pisaki 
• Płyty CD i kasety wideo 
• Lakier do paznokci i zmywacz 
• Pędzle z zasuszoną farbą 
• Puste puszki po aerozolach i farbach 
• Zdjęcia i slajdy 
• Obroże przeciwpchelne 

www.irado.nl
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Co należy uwzględnić,  
a czego nie? 



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. Jednak 
uwalniany jest również dwutlenek 
węgla, powodując zanieczyszczenie 
środowiska. 

Gdzie mogę wyrzucać odpady 
resztkowe? 
• Do lokalnych pojemników na odpady 

resztkowe. 
• Otwarcie pojemnika na odpady 

resztkowe wymaga przepustki. 
• Możesz również oddać odpady 

resztkowe do punktu zbiórki 
odpadów. 

W 2019 r. pojemniki na odpady 
resztkowe będą stopniowo 
zastępowane koszem na kółkach na 
odpady PMD. 

www.irado.nl
010 262 1000



Odpady resztkowe 

Wszystko, co pozostaje po 
oddzieleniu odpadów PMD, 
papieru i tektury, szkła, tekstyliów, 
odpadów organicznych, odpadów 
wielkogabarytowych i drobnych 
odpadów chemicznych, takich jak: 
• Pampersy 
• Wilgotny papier toaletowy 
• Guma do żucia 
• Żwirek dla kotów bez znaku jakości 

ekologicznej 
• Doniczki gliniane lub szklane 
• Styropian 
• Blistry 
• Odchody psów i kotów 
• Pełne worki do odkurzacza 
• Mokry, tłusty i brudny papier 
• Zatłuszczone pudełko po pizzy www.irado.nl

010 262 1000

Co należy uwzględnić,  
a czego nie? 

Odpady nienależące 
do tej kategorii 

Wszystkie surowce, takie jak: 
• Opakowania plastikowe i metalowe 

oraz kartony po napojach 
• Odpady organiczne 
• Wielkogabarytowe odpady 

ogrodowe 
• Opakowania szklane 
• Papier i karton 
• Niepotrzebne i podarte (czyste i 

suche) tkaniny 
• Urządzenia elektryczne 
• Drobne odpady chemiczne 
• Odpady wielkogabarytowe 



W upalne dni zawartość pojemników 
na kółkach wydziela nieprzyjemny 
zapach, a wewnątrz można 
zobaczyć robaki. Nawet jeśli nie są 
niebezpieczne, są niehigieniczne. 
Wskazówki na tej stronie pomagają 
w ewentualnym zapobieganiu i 
kontrolowaniu nieprzyjemnych 
zapachów i owadów. 

Wskazówki od mieszkańców: 
• Staraj się gotować odpowiednią 

ilość, aby nie wyrzucać cennego 
jedzenia. Jeśli coś trzeba wyrzucić 
do kosza na odpady organiczne, 
owiń to w starą gazetę lub worek 
kompostowalny. 

• Umieść kosz na śmieci w cieniu i 
zamknij wszystkie worki na śmieci. 

• Możesz kupić biodegradowalne 
worki na śmieci do pojemników na 
odpady organiczne.  
Jeśli włożysz je do środka, kosz 
na kółkach pozostanie czysty. 
Jeśli część odpadów znalazła się 
poza workiem i zabrudziła kosz na 
kółkach, wystarczy wąż ogrodowy. 

www.irado.nl
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Wskazówki dotyczące czystych i 
świeżych pojemników na kółkach 

WSKAZÓWKA 
W pustym koszu na 

kółkach pojawiły się robaki? 
Użyj wrzącej wody i 
odrobiny octu lub 
zielonego mydła.



www.irado.nl
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Zapobieganie 
• Pilnuj, aby kosz pozostawał suchy: 

Na dno pojemnika włóż starą gazetę 
lub słomę, aby zapobiec przyklejeniu 
się do niej odpadów. 

• Pilnuj, aby kosz pozostawał czysty: 
Regularnie czyść puste kosze na 
kółkach wodą z odrobiną octu lub 
wodą z ekologicznym mydłem. 

• Natychmiast pakuj resztki żywności. 
Resztki jedzenia zwabiają muchy, 
które składają tam jaja. Resztki 
zapakowane, na przykład w gazetę 
lub biodegradowalną torbę na 
odpady, sprawiają, że kosz na 
kółkach jest mniej atrakcyjny dla 
much. 

• Umieść w koszu na kółkach kulki na 
mole: Zapach naftaliny odstraszy 
muchy. Włóż je do rajstop i zawieś 
na uchwytach - to naprawdę działa. 

Kontrola 
W koszu na kółkach wciąż pojawiają się 
robaki? Spróbuj wykonać następujące 
czynności: 
• Bluszcz (Hedera): Bluszcz, zwany też 

Hedera, jest toksyczny dla owadów. 
Co jakiś czas umieszczaj gałązkę w 
pojemniku, aby pokonać problem. 

• Sól/sól drogowa i wapno: Garść soli 
lub wapna umieszczona co jakiś czas 
w pojemniku spowoduje, że robaki 
wyschną. 

Wskazówki dotyczące czystych i 
świeżych pojemników na kółkach  



Odpady wielkogabarytowe 

www.irado.nl
010 262 1000

WSKAZÓWKA 
Do odpadów 

wielkogabarytowych 
nie należy gruz ani 

kamienie. 

Po co je segregować? 
Odpady wielkogabarytowe obejmują 
wszystkie odpady domowe, które nie 
mieszczą się w pojemniku podziemnym  
i które nie mogą być oddane oddzielnie. 
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 tam oddać wszystkie odpady 
wielkogabarytowe. Nasi pracownicy 
załatwią sprawę i dopilnują, aby 
odpady zostały przetworzone w 

odpowiedzialny sposób. Możesz 
również bezpłatnie wypożyczyć 
przyczepę lub transporter trójkołowy  
z punktu zbiórki odpadów. 

• 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 odbiór: Możesz również 
poprosić o odebranie odpadów 
wielkogabarytowych. Skontaktuj się  
z Irado, aby umówić się w tym celu. 

Nie zostawiaj odpadów wielkogabarytowych w 
miejscach publicznych bez umówienia odbioru. 
Jest to zanieczyszczenie przestrzeni publicznej i 
denerwuje innych mieszkańców. Porzucanie odpadów 
wielkogabarytowych i innych przy pojemnikach 
na odpady lub w punktach zbiórki odpadów jest 
niezgodne z prawem i grozi karą grzywny. 



Możesz umówić się na odbiór 
odpadów wielkogabarytowych za 
pośrednictwem strony internetowej 
Irado www.irado.nl, aplikacji Irado lub 
telefonicznie. 

• Pozostaw odpady wielkogabarytowe 
przed domem w uzgodnionym dniu 
między 5:00 a 7:30. 

• Przedmioty nie powinny być dłuższe 
niż 1,5 metra 

• Przedmioty nie powinny być cięższe 
niż 30 kg. 

• Małe przedmioty muszą być 
bezpiecznie związane razem. 

• Całkowita objętość na gospodarstwo 
domowe nie może przekraczać 
jednorazowo 2 m3. 

• Umieść odpady wielkogabarytowe 
w takim miejscu, aby kierowca mógł 
łatwo do nich dotrzeć. 

Pozostaw je na przykład przed 
drzwiami lub na poboczu. 

Drobne odpady chemiczne, farby lub 
żarówki halogenowe i azbest zawierają 
substancje niebezpieczne, dlatego 
nie należy ich zostawiać na ulicy. W 
celu ochrony bezpieczeństwa w Twojej 
okolicy musisz sam zabrać te odpady 
do punktu zbiórki. 

Materiały budowlane lub rozbiórkowe, 
gruz i kamienie nie są odpadami 
wielkogabarytowymi. Musisz umieścić 
je w kupionych przez siebie workach 
typu „big-bag” lub oddać w punkcie 
zbiórki odpadów za opłatą. 

www.irado.nl
010 262 1000

Umówienie się na odbiór 
odpadów wielkogabarytowych 



Punkt zbiórki odpadów 

Odpady wielkogabarytowe można 
przywieźć osobiście do punktu zbiórki 
odpadów pod adres Fokkerstraat 550. 

Godziny otwarcia 
Poniedziałki i wtorki od 08:00 do 16:00 
Środy nieczynne 
Czwartki i piątki od 08:00 do 16:00 
Soboty od 09:00 do 16:00 

Koszty 
Większość odpadów 
wielkogabarytowych możesz oddać 
bezpłatnie. Za cegły, gruz, ziemię lub 
piasek należy uiścić opłatę. Opłaty 
są pobierane również za ważenie 
samochodu, ciężarówki lub przyczepy 
kempingowej oraz przetwarzania 
przyczepy kempingowej lub przyczepy 
samochodowej. Aktualną cenę (w 

tym podatek VAT) można znaleźć w 
cenniku na stronie internetowej Irado. 

Przyczepa i transporter trójkołowy 
do wypożyczenia 
Aby ułatwić transport odpadów 
wielkogabarytowych, oferujemy 
darmowe wypożyczenie przyczepy lub 
transportera trójkołowego 
Musisz postarać się o dodatkową 
tablicę rejestracyjną. 

Uwaga: odpadów wielkogabarytowych 
nie należy przewozić na składowiska 
odpadów lub do innych miejsc 
publicznych. Jest to niedozwolone i 
grozi za to kara. 

www.irado.nl
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WSKAZÓWKA 
Przedmioty nadające 
się do użytku można 
odnieść do sklepu 

z artykułami 
używanymi. 



Do punktu zbiórki odpadów  
możesz oddać: 
• Koła samochodowe z felgami 
• 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 po smażeniu 
• 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 
• Oczyszczona gleba 
• Oczyszczony gruz 
• Płaskie szkło (takie jak szyby,  

panele szklane i lustra) 

Segregujemy wszystkie odpady, łącznie 
z odpadami, które przynosisz sam. 
Dlatego staraj się segregować odpady 
w możliwie największym zakresie. 

www.irado.nl
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Co oddawać po segregacji 



Kontakt 

www.irado.nl
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Dotyczący odpadów 
Jeśli masz pytania i informacje 
dotyczące odpadów, skontaktuj  
się z Irado. 
• Odpady znajdujące się obok 

pojemnika 
• Umówienie się na odbiór odpadów 

wielkogabarytowych 
• Zapełniony kontener 
• Problem z kontenerem 

Możesz to zrobić na różne sposoby: 

www.irado.nl
 
wypełniając formularz kontaktowy 
na stronie www.irado.nl/melding-
doorgeven

dzwoniąc pod numer  
010 262 1000

wysyłając wiadomość na  
info@irado.nl 

Aplikacja Irado (do pobrania za 
darmo na Androida i iOS) 

O przestrzeni publicznej 
Jeśli masz pytania lub komentarze 
dotyczące zarządzania przestrzeniami 
publicznymi, Prześlij swoje wątpliwości 
za pośrednictwem aplikacji 
Buitenbeter. Ewentualnie skontaktuj 
się z Irado lub gminnym Centrum 
Kontaktu z Klientem. 

 14010

 www.schiedam.nl

 pobierz aplikację Buitenbeter
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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, aby skontaktować się z 
działem obsługi klienta 

@Irado_online w sprawie 
aktualności o Irado 

Aktualności, reportaże i zdjęcia z 
wydarzeń. 

Nasza strona firmowa zawierająca 
aktualności i informacje 

2019. Niniejszy przewodnik dotyczący odpadów został opracowany na zlecenie gminy Schiedam  
Jeśli po przeczytaniu tego przewodnika dotyczącego odpadów nadal masz pytania dotyczące kontenera lub kosza na  
kółkach, stosowanych do zbierania i segregacji odpadów, zawsze możesz zapoznać się z przewodnikiem dotyczącym  
segregacji odpadów pod adresem www.afvalscheidingswijzer.nl.


