O zmianach
W zwiĄzku z wprowadzanym nowym systemem
odbioru segregowanych odpadów wŁadze
samorzĄdowe zwracajĄ siĘ do mieszkaŃców
o pomoc w pomyŚlnym jego wdroŻeniu.
Przez ostatnie kilka lat poczyniliśmy
znaczne postępy w zwiększaniu ilości
odzyskiwanych odpadów, lecz wciąż nie
osiągnęliśmy wyznaczonych sobie celów.

W roku 2013/14 odzyskaliśmy 48%
zebranych odpadów. Naszym celem
jest odzysk 58% do 2016 r. Abyśmy
mogli zrealizować ten cel, wszyscy
mieszkańcy muszą korzystać z naszego
nowego systemu segregacji odpadów.

Za rok 2013/14 groŻĄ nam grzywny
w wysokoŚci 224 000 funtów za nieosiĄgniĘcie
zaŁoŻonych celów w zakresie odzysku odpadów
oraz 24 600 funtów za przekroczenie limitu
iloŚci odpadów wysŁanych na skŁadowisko.

Na czym polegają zmiany?
Segregacja odpadów
Większość mieszkańców ma do dyspozycji stary zielony pojemnik na odpady do odzysku lub
nowy czarny pojemnik. Prosimy nadal z nich korzystać. Dostarczyliśmy również nowy czarny
worek na puszki i plastik do odzysku. W tabeli przedstawiono, jak właściwie segregować odpady.

pojemnik/worek

Co do niego
wrzucaĆ?

Kiedy jest
opróŻ niany?

niebieski worek
wielokrotnego użytku
na odpady do odzysku (nowy)

puszki i plastik

co tydzień

czarny/zielony pojemnik
na odpady do odzysku*

papier

co tydzień

czarny/zielony pojemnik
na odpady do odzysku*

szklane butelki i
słoiki, tektura

co tydzień

niebieskie pojemniki
na odpady spożywcze

odpady spożywcze

co tydzień

zielony worek
wielokrotnego użytku

odpady ogrodnicze

co dwa tygodnie

* Wszystkie nowe pojemniki na odpady do odzysku są czarne, ale
niektórzy mieszkańcy w dalszym ciągu mogą korzystać
z dotychczasowych zielonych pojemników, które nadal będą opróżniane.

Kosz na kóŁ kach

Każdemu gospodarstwu domowemu przydzielono
jeden kosz na kółkach o pojemności 140 litrów,
który będzie nadal opróżniany co dwa tygodnie.

W zeszŁ ym roku z Merthyr Tydfil
na skŁ adowisko wysŁ ano odpady o ŁĄ cznej
wadze 820 piĘ trowych autobusów.

Co należy, a czego nie wolno wrzucać
do pojemników na odpady do odzysku

niebieski worek
wielokrotnego uŻytku
odbiór co tydzieŃ

WRZUCAMY!

NIE WRZUCAMY!

butelki plastikowe, np.
po mleku, napojach, szamponach

toreb plastikowych (w tym toreb
na zakupy, chleb, mrożonki itp.)*

opakowania po żywności, np.
jogurtach, margarynach

folii plastikowej, folii
samoprzylegającej, opakowań
foliowych, np. po cukierkach
czy herbatnikach*

plastikowe tacki po żywności,
np. gotowych daniach
koszyczki plastikowe
tacki i pojemniki aluminiowe
bez resztek żywności
puszki po żywności i napojach
puste opakowania po aerozolach

torebek po czipsach,
kartonach pokrytych folią,
np. saszetek foliowych*
folii bąbelkowej*
opakowań po płytach CD,
DVD i kasetach wideo**
styropianu**

Wszystkie opakowania
naleŻy opŁukaĆ i oczyŚ ciĆ
z resztek Ż ywnoŚ ci
W roku 2013/14 mieszkaŃcy Merthyr
Tydfil kaŻdego miesiĄca odzyskali
z puszek metale o ŁĄcznej wadze
szeŚciu samochodów rodzinnych.

zabawek i innych przedmiotów
z twardego plastiku** (jeśli nadal
są w dobrym stanie, można je
oddać do sklepu charytatywnego)
wieszaków na ubrania**
doniczek**
opakowań po farbie
w sprayu, butli gazowych**

* Wrzuć je do kosza na kółkach. ** Zabierz je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

pojemniki na odpady do odzysku
odbiór co tydzieŃ
Każdemu gospodarstwu domowemu przydzielono
dwa pojemniki na odpady do odzysku: jeden na papier
i jeden na szklane butelki i słoiki oraz tekturę.
Wszystkie nowe pojemniki na odpady do odzysku mają kolor
czarny, ale niektórzy mieszkańcy mogą w dalszym ciągu
korzystać z pojemników zielonych, które nadal będą opróżniane.

pojemnik na papier do odzysku

WRZUCAMY!
gazety i magazyny
książki telefoniczne
katalogi
niezamówioną pocztę
reklamową (z kopertami)

NIE WRZUCAMY!
tapet*
papieru pakunkowego*
chusteczek papierowych*
papieru toaletowego*
ręczników papierowych*

pojemnik na szklane butelki i sŁ oiki
oraz tekturĘ do odzysku

WRZUCAMY!
zgniecione kartony tekturowe
opakowania tekturowe
kartony po żywności i
napojach (typu Tetra Pak)
szklane butelki i słoiki

NIE WRZUCAMY!
ceramiki, szkła stołowego
i żaroodpornego**
szyb**
żarówek**
stłuczonego szkła**
tektury zabrudzonej żywnością*

* Wrzuć je do kosza na kółkach.
** Zabierz je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

maŁy i duŻy pojemnik
na odpady spoŻywcze
odbiór co tydzieŃ
Z odpadów spożywczych można
uzyskać energię elektryczną
do zasilania mieszkań
oraz płynny nawóz.

WRZUCAMY!
wszelkie odpady spożywcze

NIE WRZUCAMY!

surową i ugotowaną żywność
resztki mięsa

odpadów ogrodniczych***

torebki po herbacie ekspresowej

kwiatów ciętych***

resztki ryb

toreb plastikowych*

kości i ości
skorupki jaj
płynne odpady spożywcze
(np. olej, napoje itp.)

* Wrzuć je do kosza na kółkach.
*** Wrzuć je do worka na odpady ogrodnicze.

Cztery powody,
dla których naleŻ y
uŻ ywaĆ pojemnika
na odpady spoŻ ywcze

Korzystanie
z niego jest proste!
Można go zamknąć, aby nie
wchodziły do niego szkodniki
Jest opróżniany
co tydzień
Zatrzymuje
nieprzyjemne zapachy

Jak segregować odpady spożywcze?
Krok 1
Przygotuj odpowiedni sprzęt. Potrzebne będą:
kuchenny pojemnik na odpady spożywcze,
worek na odpady spożywcze i duży pojemnik
na odpady spożywcze. Skontaktuj się z nami,
jeśli potrzebujesz któregoś z powyższych.

Krok 2
Włóż do kuchennego pojemnika
na odpady spożywcze odpowiedni worek.

Krok 3
Umieść w pojemniku wszelkie odpady
spożywcze, zwracając przy tym uwagę,
aby usunąć elementy opakowania.

Krok 4
Wypełniony pojemnik kuchenny
opróżnij do dużego pojemnika
na odpady spożywcze. Wystaw co
tydzień duży pojemnik do opróżnienia.

Gdyby w zeszŁym roku kaŻ dy mieszkaniec Merthyr
Tydfil segregowaŁ odpady spoŻ ywcze, zapobieglibyŚmy
wyrzuceniu na skŁ adowisko ŻywnoŚ ci o ŁĄcznej
wadze 30 wielkich odrzutowców pasaŻ erskich.

worek na odpady
zielone (ogrodnicze)
Od czerwca 2015 odpady
ogrodnicze bĘ dĄ odbierane
co dwa tygodnie.

Usługa ta będzie świadczona co roku
w sezonie ogrodniczym od kwietnia
do listopada. Grafik odbioru odpadów
podano w liście dołączonym do
pakietu informacyjnego.

WRZUCAMY!

Gospodarstwa rodzinne, które posiadają
zielony worek wielokrotnego użytku
na odpady ogrodnicze i korzystają
z tej usługi, mogą poprosić
o dostarczenie dodatkowego worka.

NIE WRZUCAMY!

liście

dużych gałęzi, kłód**

kwiaty

ziemi i darni**

rośliny

roślin inwazyjnych (takich jak
rdestowiec ostrokończysty, barszcz
zwyczajny czy starzec jakubek)

chwasty
skoszoną trawę
ścięty żywopłot
ścięte krzewy i trociny
rozdrobnione gałęzie

kamieni**
odpadów komunalnych*
odpadów spożywczych (wrzuć je
do pojemnika na odpady spożywcze)

odpadów zwierzęcych
(niewielkie ilości można
wrzucać do kosza na kółkach)
drewna**
* Wrzuć je do kosza na kółkach.
** Zabierz je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

kosz na kóŁkach
odbiór co dwa tygodnie
sprzed domu (wystawiĆ przed
godz. 7.00 w dniu odbioru)
Pojemnik ten będzie nadal opróżniany co dwa
tygodnie. Zadbaj, aby większość wyrzucanych
odpadów znalazła się w odpowiednich
pojemnikach i workach na odpady do odzysku.

WRZUCAMY!
kurz z odkurzacza
pieluchy i artykuły higieniczne
torebki po czipsach i płatkach
śniadaniowych i inne
opakowania z folii plastikowej
niewielkie ilości odpadów
zwierzęcych (zapakuj je
w podwójny worek)
każdy inny rodzaj odpadów
nienadający się do odzysku

NIE WRZUCAMY!
materiałów nadających się do odzysku*
odpadów ogrodniczych**
odzieży***
odpadów spożywczych****
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego***
gruzu i ziemi*** (w przypadku dużych
ilości należy wynająć kontener na gruz)

popiół węglowy

ciężkich przedmiotów metalowych,
np. gaśnic, części rowerowych***

stłuczone szkło

drewna***

zepsute zabawki

akumulatorów / oleju silnikowego***

styropian

odpadów klinicznych (prosimy o kontakt
w celu uzyskania dalszych informacji)

Uwaga: Pokrywa kosza na kółkach musi zawsze
być zamknięta. Przy każdym lokalu mieszkalnym
opróżniany będzie wyłącznie jeden kosz.

* Wrzuć je do pojemników/worków na odpady do odzysku.
** Wrzuć je do worka na odpady ogrodnicze.
*** Zabierz je do punktu selektywnego

Pozostałe śmieci (odpady na zewnątrz zbierania odpadów komunalnych.
kosza) nie będą odbierane.
**** Wrzuć je do pojemników na odpady spożywcze.

Kontakt
Skontaktuj się, aby uzyskać dalsze informacje
www.recycleformerthyr.co.uk

01685 725 138

www.merthyr.gov.uk

facebook.com/merthyrtydfilcbc

wasteservices@merthyr.gov.uk

@merthyrcbc

