
Punkty recyklingu  
odpadów komunalnych     
Informacje na temat tego, co można oddać do 
recyklingu w najbliższym punkcie recyklingu 
odpadów komunalnych

Waste Operations Department                                                           
T: 0300 124 5000 (wybrać 0)  
E: operational.services@midandeastantrim.gov.uk
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Pojemniki na tusz
W miarę możliwości 
należy wyrzucać w 

opakowaniach

Plastik
Butelki plastikowe np. po 

szamponach, opakowania, 
zabawki, plastikowe 

doniczki itp. (nie wyrzucać 
reklamówek)

Kodowany kolorami 
przewodnik po recyklingu    

Gruz komunalny 
i ceramika

Jedynie małe ilości  
pochodzenia  
komunalnego

Jarzeniówki i żarówki 
energooszczędne

Zachować szczególną ostrożność 
- odpady niebezpieczne  

(ulotka informacyjna dostępna  
na miejscu)

Papier
Gazety, czasopisma,  

książki, niechciana poczta, 
stare podręczniki itp.

Małe urządzenia 
elektryczne

Suszarki/telefony/radia/
tostery itp.

Płyty gipsowo-
kartonowe

Tektura
Prosimy upewnić się, że 

pudełka są puste

Lodówki i 
zamrażalki

Opłata w wysokości £35 
za wyrzucenie urządzenia 

przemysłowego

Drzewo, drewno, 
płyty pilśniowe  

i wiórowe
Bez domieszki szkła

Farby
Jedynie na użytek prywatny. 

Prawie pełne, szczelnie 
zamknięte puszki można 
umieścić w społecznym 

kontenerze na farby.

Telewizory i 
monitory

Należy poprosić o pomoc 
przy wyrzucaniu ciężkich 

urządzeń

Butle gazowe
Akceptowane są jedynie 

butle gazowe użytkowane 
w gospodarstwach 

domowych

Zużyty olej 
silnikowy
Wyłącznie olej 
pochodzący od 

Akumulatory
Należy zachować 

ostrożność ze względu  
na zawartość kwasu.

Odpadki metalowe 
Również puszki po 
napojach, puszki po 

artykułach spożywczych, 
garnki itp.

Szkło
Szklane butelki i słoiki

Odpady komunalne 
– nienadające się do 

recyklingu
Prosimy najpierw usunąć wszystkie 

materiały nadające się do recyklingu; 
mogą Państwo zostać poproszeni o 

oddzielenie materiałów recyklingowych 
i umieszczenie ich w odpowiednich 

kontenerach.

Przedmioty dla organizacji 
charytatywnych i do 

ponownego wykorzystania 
przez społeczność

 Należy prosić obsługę o paradę. Punkt 
odbioru przedmiotów dla organizacji 

charytatywnych znajduje się na miejscu

Książki/DVD/CD  
Charity Heart  
Foundation

Dalsze informacje na temat, co MOŻNA, a czego NIE MOŻNA recyklingować dostępne są tutaj:                   www.midandeastantrim.gov.uk/resident/waste-recycling

Odpadki roślinne  
Rdestowiec ostrokończysty 
- ta roślina nie powinna tu 

trafić - należy skonsultować 
się z NIEA (Agencja 

środowiska)

Duże urządzenia 
elektryczne

Pralki, zmywarki itp.

Baterie używane w 
gospodarstwach domowych

Wszystkie baterie domowe-
go użytku, okrągłe, baterie 
telefonów komórkowych i 

laptopów.batteries

Olej spożywczy
Jedynie małe 

ilości pochodzenia 
komunalnego

Puszki 
Puszki po napojach, 

jedzeniu, aerozolach itd.

Tkaniny
Różnorakie tkaniny  

i ubrania



Recycling Centres     
Można korzystać ze wszystkich poniższych punktów recyklingowych:

Waveney Road Household Recycling Centre                                                             
Waveney Road, Ballymena, BT43 5BA

Sullatober Household Recycling Centre 
10 Marshallstown Road, Carrickfergus BT38 9DE

Redlands Household Recycling Centre 
Harbour Highway, Larne BT40 1AX

 

T: 0300 124 5000 (wybrać 0)  
www.midandeastantrim.gov.uk

Larne South Household Recycling Centre  

Island Road Lower, Ballycarry BT38 9HB

GODZINY OTWARCIA kwiecień - wrzesień październik - marzec
poniedziałek – sobota 9.00 – 19.00 9.00 – 17.00
niedziela 13.00 – 18.00 13.00 – 17.00

GODZINY OTWARCIA kwiecień - wrzesień październik - marzec
wtorek, środa,  
czwartek i sobota

9.00 – 19.00 9.00 – 17.00

GODZINY OTWARCIA kwiecień - wrzesień październik - marzec
środa i sobota 9.00– 19.00 9.00 – 17.00

Glenarm Household Recycling Centre 
Dickeystown Road, Glenarm BT44 0BA

PROSIMY PAMIĘTAĆ!
 Należy posortować odpadki przed przybyciem na miejsce; zaoszczędzi to czas i zredukuje ilość potencjalnych odpadów trafiających na wysypisko.

 Obsługa, w razie konieczności, sprawdzi przywiezione do punktu odpady, aby upewnić się, że spełniają one kryteria licencji i aby zredukować ilość 
materiału trafiającego na wysypisko.

 Kod kolorystyczny ulotki pomoże Państwu zorientować się w organizacji punktu recyklingowego.

 Na miejscu znajduje się obsługa, która Państwu poradzi i pomoże.

 Punkty recyklingu odpadów komunalnych służą jedynie pozbywaniu się odpadów z gospodarstw domowych. Odpady komercyjne i przemysłowe 
nie zostaną przyjęte.

 Na miejscu znajduje się punkt odbioru przedmiotów nadających się do ponownego wykorzystania przez organizacje charytatywne.


