
 

INFORMACJE O ODPADACH I RECYKLINGU 
  

NIEBIESKI ŚMIETNIK DO ODPADÓW, KTÓRE NADAJĄ SIĘ DO RECYKLINGU 
 

• Papier – gazety, kolorowe magazyny, papier biurowy i koperty, broszury, ulotki, katalogi i książki 

• Puszki – po napojach i jedzeniu, po ciastkach i innych słodyczach, puste opakowania po 
areozolach i dezodorantach, po jedzeniu dla zwierząt, metalowe nakrętki od słoików i kapsle 

• Plastik – plastikowe butelki (z nakrętkami), po produktach do czyszczenia, sztywne plastikowe 
opakowania po jogurtach, mięsie, owocach i warzywach 

• Tektura – kartonowe opakowania, pudełka, tuby 

• Kartony – po jedzeniu i napojach np. Tetra Pak 
 

Zanim opakowania trafią do niebieskiego smietnika powinny byc czyste i wypłukane z resztek 
jedzenia. 
 
Czego nie wyrzucać do niebieskiego śmietnika: 
Plastikowych reklamówek i worków; szklanych słoików i butelek; opakowań po chipsach, chrupkach i 
cukierkach; brudnych, kartonowych opakowań (np. brudne kartony po pizzy); polietylenu; folii 
aluminiowej; styropianu i polistyrenu (opakowania po take away); fotografii; resztek jedzenia i 
odpadów ogólnych. 
  
 
 
BRĄZOWY ŚMIETNIK DO JEDZENIA I ODPADÓW OGRODOWYCH 
Prosimy o używanie tego śmietnika do odpadów spożywczych (jedzenie, resztki jedzenia). Brązowy 
śmietnik może byc używany do odpadów ogrodowych po zakupie specjalnego pozwolenia. 
Informacje o cenie tego serwisu można uzyskać na stronie www.pkc.gov.uk/gardenwaste 
Podsumowując, brązowy śmietnik powinien byc używany do: 
  

• Bez pozwolenia – do odpadów spożywczych (jedzenia, resztek jedzenia, ugotowanych i 
surowych odpadów spożywczych)  

• Z wykupionym pozwoleniem - do odpadów spożywczych (jedzenia, resztek jedzenia, 
ugotowanych i surowych odpadów spożywczych) jak również do odpadów ogrodowych 
(trawa, małe gałęzie, cięte kwiaty, chwasty itp.) 

  
  

Do wyrzucania odpadów spożywczych można używac specjalnych worków (nadających się do 
kompostowania), gazet lub wyrzucąc je bezpośrednio do brązowego śmietnika. Małe, zielone 
śmietniki do użytku domowego można odebrac za darmo z Pullar House lub lokalnej biblioteki. 
  
Czego nie wyrzucać do brązowego śmietnika  
  
Odchodów zwierząt domowych, opakowań po jedzeniu, plastikowych reklamówek i worków, ziemi, 
gruzu, kamieni, dużych gałezi lub drewna, cieczy i olejów. 
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ZIELONY I RÓŻOWY ŚMIETNIK NA ODPADY OGÓLNE (ZMIESZANE) 
  
Zielony lub różowy śmietnik powinien być stosowany tylko do wyrzucania śmieci, które nie nadają sie 
do recyklingu. 
  
  
  
Ważne zasady wywozu odpadów 
  

• Śmietniki powinny zostać wystawione na ulicę przed 7:30 rano (w określony dzień 
wywozu) 

• Po opróżnieniu śmietnik powinien zostać zabrany z ulicy 

• Pokrywa śmietnika powinna być zamknięta 

• Śmieci dodatkowe (w workach) nie powinny być wystawianie obok śmietnika (nie będą 
wywiezione) 

• Wszystkie śmieci, które nie zmieściły sie w śmietniku powinny zostać wywiezione do 
jednego z punktów przyjmowania odpadów (Recycling Centre) 

  
Zielone, Niebieskie i Brązowe śmietniki opróżniane są co 2 tygodnie. Kalendarze z datami można 
znależć na stronie www.pkc.gov.uk/bindates 

  
  
SZKLANE BUTELKI I SŁOIKI 
  
Szklane butelki i słoiki można wyrzucać do śmietników na szkło, które są zlokalizowane w wielu 
miejscach w Perth and Kinross (Recycling Point lub Recycling Centre). Informacje o najbliższym 
punkcie recyklingu szkła można uzyskać na stronie www.pkc.gov.uk/recyclingcentres 
  
Przed wyrzuceniem, szklane butelki i słoiki powinny być wypłukane i czyste. Nakrętki od butelek i 
słoikow powinny być usunięte. 
Metalowe nakrętki można wyrzucać do niebieskiego śmietnika.    
  
Szklane opakowania, które można wyrzucać do śmietników na szkło: 
Butelki po winie, piwie, cydrze i alkoholach; słoiki po sosach, dżemach; słoiki po kawie i po jedzeniu 
dla niemowląt. 
  
RODZAJE SZKŁA, KTÓREGO NIE NALEŻY WYRZUCAĆ DO ŚMIETNIKÓW NA OPAKOWANIA SZKLANE: 
Szkło typu Pyrex; lustra; szyby; naczynia szklane (talerze, szklanki itp.); korki od wina; żarówki; 
butelki po perfumach 
  
  
Więcej informacji można uzyskać na stronie 
www.pkc.gov.uk/recycle 
Można sie z nami skontaktowac dzwoniąc pod numer 01738 476476 lub wysylając emaila na 
adres: recycle@pkc.gov.uk 
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