
Porady na temat
recyklingu odpadów
pochodzących z
gospodarstw domowych
Waste Operations Department

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9.00 - 17.00

T: 0300 124 5000 (wybrać 0)

E: waste.helpdesk@midandeastantrim.gov.uk

www.midandeastantrim.gov.uk/recycling



Zapakowane do
foliowych torebek:

Wypłukane:
Wypłukane i
zgniecione:

Wypłukane i
zgniecione:Wypłukane:

Zgniecione
na płasko:

Przedmioty, których 
nie zabierzemy

8 akumulatory

8 narzędzia elektryczne

8 torebki foliowe, taśmy, 

   opakowania lub zabawki

8 potłuczone szkło

8 ręczniki, kołdry lub poduszki

Wszystkie pytania na temat pudełek
na recykling należy kierować do
Bryson Recycling pod numer 
028 9084 8494

Co można wkładać do pojemników na recykling?

Uwaga:
• Należy upewnić się, że wszystkie przedmioty 
  przekazane do recyklingu są czyste i nie 
  zawierają resztek jedzenia lub pozostałości 
  napojów

• Należy zgnieść puszki, kartony i plastik, aby 
  zajmowały jak najmniej miejsca

• Należy upewnić się, że przykrywki są 
  właściwie zamknięte i zabezpieczone np. 
  przyciśnięte ciężkim przedmiotem

• W dniu zbiórki pudełko należy wystawić 
  na 7.30 rano

• Czas zbiórki może ulec zmianie w trakcie 
  przerw świątecznych

różnorakie
tkaniny

i ubrania

Zapakowane do
foliowych torebek:

baterie

Zapakowane do
foliowych torebek:

folie

Puste:

puszki po
aerozolach

Narzędzia

Bez foliowych torebek:

gazety
i czasopisma

Przepuszczone przez
niszczarkę i

zapakowane do
foliowych torebek:

papiery i
tektury

Wypłukane:
szklane

butelki i słoiki

plastikowe
opakowania

puszki
opakowania
po żywności

płynnej

pudełka
tekturowe



Do brązowego kosza można wkładać jedzenie

i nadające się do recyklingu odpadki z domu 

i ogródka.

Przyjmujemy
4 odpadki spożywcze
4 surowe i gotowane mięso i ryby, 
    również kości
4 owoce i warzywa - surowe i 
    gotowane
4 wszystkie produkty mleczne - 
    również sery i jogurty
4 chleb, ciastka i wszelkiego 
    rodzaju ciasta
4 ryż, makaron i wszelkie 
    typy fasoli
4 odpadki z talerzy
4 fusy z kawy i herbaty
4 spleśniałe jedzenie
4 gotowe posiłki
4 odpadki z domu i ogródka
4 zimny popiół
4 ręczniki papierowe
4 chusteczki papierowe i 
    papier toaletowy
4 zgniecione pudełka po pizzy
4 skoszoną trawę
4 papier przepuszczony 
    przez niszczarkę
4 trociny
4 gałązki przyciętych drzew 
    i żywopłotów
4 rośliny ogrodowe i chwasty
4 liście, drobne gałązki i korę
4 kwiaty

Nie przyjmujemy
8  opakowań - z wyjątkiem 

    zgniecionych pudełek po pizzy

8  opakowań z gotowych posiłków

8  reklamówek

8  ziemi, gruzu i kamieni

8  odpadków po zwierzętach 

    domowych

8  tektury

Należy wiedzieć
Do kosza na

odpadki spożywcze
można używać
jedynie gazet

lub specjalnych
torebek.

Każde gospodarstwo domowe dostanie rocznie trzy 
rolki torebek na odpadki spożywcze. Jeżeli potrzebują 
Państwo więcej torebek należy skontaktować się z naszym
biurem pod numerem podanym na końcu ulotki.

Co należy wkładać do brązowego kosza?



www.midandeastantrim.gov.uk/recycling

W niżej wymienionych kwestiach należy skontaktować się z naszym
oddziałem (numer 0300 124 5000 i wybrać 0):

• prośba o oszacowanie i zamówienie dużej objętościowo wywózki 
  (wywóz przedmiotów użytku domowego)
• zgłoszenie zaśmiecenia ulicy
• zgłoszenie uszkodzenia koszy (czarne kosze użytku komunalnego)
• zgłoszenie niewywiezienia czarnego kosza lub pudełka do recyklingu
• dostawa zakupionego kosza (czarnego)
• dostawa bezpłatnego kosza na odpadki spożywcze, kosza brązowego 
  lub pudełka na recykling
• kalendarze i daty wywozu śmieci
• prośby o pomoc w wywózce śmieci
• prośby o wywózkę większej ilości lub dwa kosze 
  (na określonych warunkach)
• godziny otwarcia Household Recycling Centre 
• miejsca, w których korzystać można z określonego typu koszy 
  przeznaczonych np. do zbiórki odzieży
• ogólne informacje dotyczące recyklingu lub wywożenia odpadów
• informacje użyteczności publicznej

Po informacje dotyczące kosztów np. zakupu czarnych worków lub
torebek do koszy na odpadki spożywcze (£1.30 za rolkę 50 torebek)
prosimy kontaktować się z:

Ballymena 
T: 0300 124 5000 (wybrać 1)

Dodatkowe biodegradowalne torebki można zakupić w następujących
miejscach: ‘Ardeevin’ Council Buildings, The Braid, People’s Park, 
Showgrounds, Seven Towers Leisure Centre

Carrickfergus 
T: 0300 124 5000 (wybrać 3)

Dodatkowe biodegradowalne torebki można zakupić w następujących
miejscach: Carrickfergus Town Hall, Cash Desk

Larne
T: 0300 124 5000 (wybrać 2)

Dodatkowe biodegradowalne torebki można zakupić w następujących
miejscach: Smiley Buildings, Victoria Road / 
Tourist Information Centre


