Polish_123 collection guide_Layout 2 15/06/2017 09:46 Page 2

Odpady do recyklingu są zabierane w jednym tygodniu, a
odpady zmieszane w następnym.
Uwaga: Dodatkowe worki z odpadami nie będą zabierane
www.herefordshire.gov.uk/bin collection

Miej w kuchni
płócienną torbę lub
skrzynkę na
zbiórkę odpadów
nadających się do
recyklingu

W dniu
zbiórki odpadów
wystaw pojemnik w
pobliżu domu
przed godziną
6.30 rano

Dobra rada
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Odpady
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Posegreguj odpady
w domu
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Umieść te odpady we
właściwym pojemniku
Odpady biodegradowalne

Są proste sposoby na dalsze zmniejszenie
ilości wyrzucanych odpadów. Obierki z
owoców i warzyw/skórki i odpady ogrodowe
można umieścić w pojemniku na odpady
biodegradowalne. Aby dowiedzieć się
więcej i zamówić pojemnik należy wejść na
stronę www.getcomposting.com

Dzień zbiórki odpadów…
to bardzo proste

Gabaryty

Sprzęt elektryczny/elektroniczny i meble można podarować
organizacjom charytatywnym lub wywieźć do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. Jeśli nie można samodzielnie
ich przewieźć, możliwe jest zamówienie ich odbioru za opłatą.
Elementy instalacji i armatura nie zostaną zabrane. Dalsze
informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkty znajdują się w Herefordzie, Bromyardzie, Kington,
Ledbury, Leominster i Ross. Dalsze informacje i godziny
otwarcia są dostępne na naszej stronie internetowej.

Ogranicz, wykorzystaj ponownie,
oddaj do recyklingu
Produkujmy mniej odpadów

Dalsze informacje na temat odpadów zmieszanych
i recyklingu są dostępne na stronie
www.herefordshire.gov.uk/recycling

lf hfdscouncil

www.herefordshire.gov.uk
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Następujące odpady domowe
nadają się do RECYKLINGU
Z Twojej

SYPIALNI

Z Twojej

ŁAZIENKI
Z Twojej

Z Twojej

SALONU

KUCHNI

Należy pamiętać, że następujące odpady nie podlegają obecnie zbiórce do recyklingu

X Foliowe opakowania i torby na
zakupy

X Styropian
X Tkaniny
X Papierowe chusteczki i ręczniki
kuchenne

X Opakowania po ciastkach i chrupkach
X Opakowania z czarnego plastiku

Należy znaleźć inny sposób na ich recykling/ponowne użycie lub
umieścić je w czarnym pojemniku na odpady

Dziękujemy za RECYKLING odpadów
W razie wątpliwości, które odpady nadają się do recyklingu
należy wejść na stronę
www.herefordshire.gov.uk/recycling
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