plastik: puszka po Coli staje się
dzwonkiem rowerowym.

plastik,
puszki
i kartony
do napojów

Sortujemy i oddzielamy
plastik, puszki i kartony
do napojów. Na przykład,
plastikowe opakowania
stają się nowymi
butelkami szamponu,
puszki nowymi puszkami,
a z opakowań do
napojów produkowane
są dachówki.

jak działa stawka-recyklingowa?
Odpady resztkowe mieszkańców Gminy Zwijndrecht wciąż zawierają
dużo materiałów wielokrotnego użytku. Są to na przykład odpady
spożywcze i plastik. Odpowiednia segregacja ogranicza ilość odpadów
resztkowych, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne!
1 stycznia 2023 r. w Gminie Zwijndrecht zostanie wprowadzona stawka-recyklingowa.
Opłata za odpady będzie składać się z części stałej i zmiennej. Wysokość części
zmiennej, zależy od częstotliwości z jaką wrzucasz worki z odpadami resztkowymi
do podziemnego kontenera lub wystawiasz pojemnik na odpady resztkowe na ulicę.
Kiedy właściwie segregujesz odpady, nie musisz już tak często wrzucać worka do
podziemnego kontenera, ani opróżniać kosza na śmieci. W ten sposób możesz
w pozytywnie wpłynąć na wysokość zmiennej części opłaty. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć na stronie: www.zwijndrecht.nl

Opakowania z tworzyw sztucznych
• Plastikowe opakowania żywności
• Butelki po detergentach, szamponie,
mydle
• Opakowania po szczoteczkach do
zębów, śrubkach i zabawkach (blistry)
• Folia z czasopism i broszur
reklamowych
• Doniczki (doniczka, w której
sprzedawana jest roślina)
• Plastikowe torebki i woreczki
• Opakowania po kawie
• Torebki do wyciskania (w tym karma dla
kotów, nabiał)
• Blistry
• Torebki do chipsów
Kartony do napojów
• Opakowania (napoje, nabiał)
• Paczki zupy i sosu do makaronu

Puszki
• Puszki po napojach i konserwach
• Metalowe butelki po
skondensowanym soku
• Folia i patery aluminiowe
• Opakowania ze świeczek i kapsle
do piwa

Co zaliczamy do tworzyw
sztucznych, puszek & opakowań do napojów?
• czy jest to opakowanie?
• czy jest ono puste?
• czy pochodzi ono z kuchni lub
łazienki?
3x tak?
W takim przypadku zalicza się ono
do odpadów z tworzyw sztucznych i
plastiku.
Wyjątki: Opakowania aerozolowe
należą do odpadów resztkowych.

resztkowych?

Ile kilogramów odpadów, średnio na osobę, trafiło do pojemnika
na odpady resztkowe w 2021 r.? 243 kilogramów! Jedynie niewielka
ich część to prawdziwe odpady resztkowe. Resztę można poddać
recyklingowi pod warunkiem, że będą poprawnie separowane
i trafią do odpowiedniego pojemnika. W 2021 r. na odpady resztkowe
składały się:
74 kg

część zmienna
Lepsza segregacja =
niższa opłata!

Co zaliczamy do tworzyw sztucznych, puszek & opakowań do napojów?

co znalazło się w
Twoich odpadach

Odpady organiczne (Gft) & odpady
spożywcze
15 kg

część stała
corocznie ustalana
przez Radę Gminy

20 kg

Plastik, puszki i kartony do napojów
10 kg

Aktualna sytuacja:
opłata za odpady składa
się ze stałej kwoty.

Stawka-recyklingowa
składa się z 2 elementów: kwoty stałej (niższej
niż poprzednio) i części
zmiennej.

Aplikacja HVC pomaga! Czy jesteś w stanie lepiej
segregować odpady i wyrzucać mniej odpadów
resztkowych? W zaktualizowanej aplikacji HVC
możesz, począwszy od stycznia 2023 roku,
sprawdzać jak często wyrzucasz odpady resztkowe.

Sytuacja od 1/1/2023:
Wysokość części zmiennej, zależy od częstotliwości z jaka wrzucasz worki
z odpadami resztkowymi
do podziemnego kontenera lub wystawiasz
pojemnik na odpady
resztkowe na ulicę.

Dodatkowe informacje? Wejdź na stronę www.zwijndrecht.nl/recycle-tarief

Papier & tektura

Szkło

24 kg

9 kg

Tkaniny

Inne do wielokrotnego
użytku
(w tym GD, gruz, drewno,
twarde tworzywa sztuczne)

61 kg

Odpady resztkowe

Ponadto, rocznie na osobę przypada 30 kilogramów odpadów wielkogabarytowych.

hvcgroep.nl

odpady organiczne (Gft) i odpady spożywcze: skórka od
banana staje się kompostem.
Z odpadów
organicznych (Gft) oraz
z odpadów spożywczych
produkowany jest gaz
i kompost. Na przykład
stary bukiet kwiatów
zamieniamy w biogaz,
a ości stają się
kompostem.

odpady
organiczne
(Gft)
& odpady
spożywcze

stary papier: list miłosny może
stać się papierem toaletowym.

7x

papier &
tektura

Co zaliczamy do odpadów organicznych (Gft) i odpadów spożywczych?

Co zaliczamy do odpadów z papieru?

• O
 bierki i resztki owoców, warzyw
i ziemniaków
• Odpady spożywcze (w tym ości ryb,
muszle i kości z mięsa)
• Skórki z sera bez warstwy plastiku
• Chleb, makaron i ryż
• Skorupki jaj
• Łupiny orzeszków ziemnych i
orzechów

• K
 artony na jajka, rolki papieru
toaletowego i rolki kuchenne
• Papier ozdobny, kartki z życzeniami
• Karteczki samoprzylepne, notatki, listy
zakupów
• Koperty, również z okienkiem (bez
plastikowych bąbelków)
• Papier listowy i rysunkowy
• Stare gazety i czasopisma
• Zniszczone książki i komiksy
• Broszury reklamowe (bez opakowań
z tworzyw sztucznych)
• Torby i worki papierowe
• Papier do faksowania i kopiowania

•
•
•
•
•

Nadpsuta żywność
Resztki sosu
Liście herbaty i fusy z kawy
Kwiaty cięte i rośliny doniczkowe
Chwasty, gałązki, skoszona trawa
i liście
• Obornik, siano i słoma małych
zwierząt domowych, takich jak królik
i chomik

odpady resztkowe: zostaje ich
niewiele.

Papier może być
maksymalnie 7-krotnie
recyklingowany. W ten
sposób czasopismo
staje się papierem
toaletowym, a karton
po jajkach gazetą.

odpady
resztkowe

Odpady resztkowe są
spalane i przetwarzane
na energię. Podczas
spalania uwalniane jest
ciepło. Z tego wytwarzamy
ciepło i energię
elektryczną. Pozostałości
spalania, tak zwane
popioły paleniskowe,
są wykorzystywane
w produkcji asfaltu
drogowego.

Co zaliczamy do odpadów resztkowych?
• T
 ekturowe i papierowe opakowania
po granulkach czekoladowych,
herbacie, ryżu, herbatnikach, piwie
i mrożonej pizzy
• Tekturowe opakowania po tuszu do
rzęs, kremach, perfumach i lekach
• Tekturowe opakowania do deserów
i sałatek
• Rachunki i paragony z kasy
• Pudełka tekturowe

• Tuby po chipsach
• Torebki do herbaty, saszetki do kawy,
filtry do kawy
• Guma do żucia
• Pudła po pizzy z odpadami
spożywczymi lub tłuszczem
• Mokry i/lub brudny papier i tektura, np.
papier do pieczenia i opakowanie masła
• Opakowania styropianowe, takie jak
opakowania do fast foodów i tacki na
mięso
• Zepsuta torba na zakupy shopper
• Zużyte chusteczki higieniczne, papier
kuchenny
• Żyletki
• Granulat do kwiatów
• Worki do odkurzaczy

• Korki
• Papier powlekany, tektura i zdjęcia
• Teczki na dokumenty, segregatory,
foldery do przechowywania
• Podpaski, tampony, wkładki dla osób
nietrzymających moczu i jednorazowe
pieluchy
• Aerozole (bita śmietana, lakier do
włosów, dezodorant)
• Koperty z plastikowymi bąbelkami
• Wypełnienie poduszek i pluszaków
• Zapałki i pudełka po zapałkach
• Popiół z popielniczek, kominka i grilla
• Piasek z klatki dla ptaków i żwirek dla
kotów
• Maseczki na twarz i rękawiczki
jednorazowe

