Gospodarka odpadami z gospodarstwa domowego
Rada hrabstwa Mayo opracowała tę ulotkę informacyjną, aby poinformować, jak należy prowadzić gospodarkę
odpadami powstającymi w domu. Odpady mogą mieć różne formy. Niektóre odpady nadają się do ponownego
przetworzenia (recyklingu), czyli po obróbce można je przekształcić w nowe produkty. Inne odpady, często określane
jako odpady „ogólne,” „zmieszane” lub „na składowisko,” obecnie nie podlegają ponownemu przetworzeniu. Co
tydzień wyrzucane są również resztki żywności. Mogą to być obierki powstające podczas przyrządzania posiłków,
niejadalne części żywności, jak kości lub niewykorzystane resztki jedzenia. Zakup żywności i utylizacja jej resztek
jest kosztowna, dlatego należy maksymalne ograniczyć marnotrawstwo żywności.
Porady, jak ograniczyć marnotrawstwo żywności znajdują się na witrynie www.stopfoodwaste.ie.

Co zrobić z odpadami?

Są dwie możliwości postępowania z odpadami powstałymi w domu.

1

Można wykupić usługi certyfikowanej firmy zajmującej się odbieraniem odpadów, która udostępni pojemniki na
odpady. Niektóre certyfikowane firmy zajmujące się odbieraniem odpadów mogą odbierać odpady w workach, ale
jest to dopuszczalne wyłącznie w szczególnych okolicznościach. Wybrana firma odbierająca odpady udostępni
informacje o takich szczególnych okolicznościach. Należy zawsze wybierać certyfikowaną firmę zajmującą
się obieraniem odpadów. Należy zwracać uwagę na nielegalne firmy odbierające odpady - w razie wątpliwości
zachęcamy do skontaktowania się z Biurem ochrony środowiska rady hrabstwa Mayo pod numerem 094 9024444.

2

Odpady można przywieźć do punktów odbioru odpadów rady hrabstwa Mayo. Rada hrabstwa Mayo prowadzi dwa
takie punkty - z siedzibą w Rathroeen przy Killala Road za Ballina i Derrinumera na Castlebar - Newport Road.
W tych punktach odbioru przyjmuje się odpady ogólne z gospodarstw domowych, a także odpady nadające się
do ponownego przetworzenia. Można tam również oddać duże przedmioty, jak stare materace, sofy, urządzenia
elektryczne, wózki dziecięce, wysokie krzesełka i stare zabawki. Można także oddać odpady niebezpieczne z
gospodarstwa domowego, jak zużyte baterie, farby olejne, przeterminowane leki, pestycydy i domowe środki czyszczące. Pełne
informacje na temat rodzajów przyjmowanych odpadów, godzin otwarcia i opłat można uzyskać odwiedzając witrynę www.
mayococo.ie lub dzwoniąc do punktu odbioru odpadów Rathroeen Civic Amenity Centre na numer 096 75959 lub Derrinumera
- 098 41632 lub wysyłając wiadomość email na adres environment@mayococo.ie

Co może trafić do pojemnika na odpady?
NIE
wrzucać do
pojemnika
odpadów
niebezpiecznych
lub ciekłych!

Na obszarach wiejskich i w mniejszych wioskach gdzie zapewnione jest odbieranie odpadów, oferowany jest system z dwoma
pojemnikami. Jeden pojemnik jest przeznaczony na odpady ogólne, a drugi na odpady do ponownego przetworzenia. Można
również zdecydować się na zakup kompostownika dotowanego z budżetu rady hrabstwa Mayo, którego cena wynosi €30.
Odpady roślinne, jak obierki z owoców i warzyw, można wyrzucać do kompostownika. W miastach i wioskach liczących ponad
500 mieszkańców należy korzystać z brązowego kosza na odpady żywnościowe. W tych miejscowościach obowiązuje system
trzech pojemników na odpady. W tym systemie udostępnia się pojemnik na odpady ogólne, pojemnik na odpady do ponownego
przetworzenia i pojemnik na odpady żywnościowe. Na odwrocie ulotki podaliśmy listę przedmiotów, które można wrzucać do
pojemnika na odpady do ponownego przetworzenia i listę artykułów, które mają trafić do brązowego pojemnika.

		

Opłaty motywacyjne

Większość certyfikowanych firm odbierających odpady oferuje obecnie system
opłat motywacyjnych zachęcający do ograniczenia ilości odpadów i recyklingu w jak
najszerszym zakresie. Szczegółowe informacje dotyczące motywacyjnego systemu
opłat można uzyskać w wybranej firmie odbierającej odpady.

		Butelki i słoiki

Puste butelki i słoiki można oddać do ponownego przetworzenia w miejscowych
kontenerach na butelki. Należy pamiętać o odkręceniu pokrywek i zakrętek, wypłukaniu
i rozdzieleniu szkła według kolorów.
PRACOWNICY MIEJSCOWEGO SAMORZĄDU BĘDĄ PROWADZIĆ WYBIÓRCZE KONTROLE. PROSIMY ZACHOWAĆ DO KONTROLI WSZYSTKIE RACHUNKI ZA ODBIÓR ODPADÓW. NIEPRAWIDŁOWE
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI STANOWI WYKROCZENIE. WYRZUCANIE RACHUNKÓW ZA ODBIÓR
ODPADÓW STANOWI WYKROCZENIE. MOŻE BYĆ NAŁOŻONA KARA GRZYWNY.

Lista przedmiotów z gospodarstwa domowego
nadających się do ponownego przetworzenia
Twarde tworzywa sztuczne

Plastikowe butelki
po napojach

Plastikowe butelki
po środkach do
czyszczenia i mycia

Opakowania po
maśle, jogurtach
i sałatkach

Opakowania po
owocach
i warzywach

Plastikowe
kartony
po mleku

Butelki po
mydle lub
szamponach

Puszki

Czyste,

Puszki po
zupach

Puszki po karmie
dla zwierząt
domowych

Puszki po
napojach

Clean, Dry
suche,
and
Loose
luzem

Puszki po
żywności

Papier i tektura

Listy
i broszury

Pudełka kartonowe
(płasko zgniecione)

Wytłaczanki
po jajkach

Tekturowe rolki
po papierze
toaletowym
i ręcznikach
kuchennych

Gazety

Kartony Tetrapak
po sokach i mleku

Brązowy pojemnik
Co można i czego nie wolno wrzucać!
Użyć gazet lub
papierowych toreb
do wyścielenia
pojemnika.
Odpowiednie są także
worki kompostowalne.

Do wyścielenia
pojemnika nie używać
plastikowych worków.
Dopuszczalne są
worki kompostowalne.

Przed włożeniem
żywności do
pojemnika należy
oddzielić wszelkie
opakowania.

WSZYSTKIE TE PRODUKTY TRAFIAJĄ DO BRĄZOWEGO POJEMNIKA

Prawo zobowiązuje firmy odbierające odpady w
Mayo do udostępnienia klientom mieszkającym
w miastach i wsiach o populacji powyżej 500
osób brązowych pojemników do zbierania
odpadów żywnościowych.
Korzystanie z brązowego pojemnika chroni środowisko,
gwarantuje przestrzeganie prawa i pomaga stworzyć
nowy przemysł kompostowy w Irlandii.

Mięso, drób i ryby Kości i ości z ryb Odpadki z talerzy Resztki makaronu

Chleb /
Owoce i warzywa pieczywo / ciasta

Fusy z kawy
i torebki z herbatą

Więcej informacji na witrynie: www.mywaste.ie lub w wybranej firmie
odbierającej odpady lub w wydziale środowiska rady hrabstwa Mayo, Aras
an Chontae, Castlebar.

Telefon: 094 9024444 | Email: environment@mayococo.ie

Resztki płatków
zbożowych

Jajka
i produkty mleczne

Resztki ryżu

Surowa
i gotowana żywność

www.facebook.com/

greeningmayo

