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Waalwijk to atrakcyjna gmina do mieszkania, pracy, życia, prowadzenia biznesu oraz odwiedzania. Bardzo chcemy, by było tak
dalej, a nawet jeszcze lepiej. Chcemy rozwijać się w zrównoważony sposób. Dlatego współpracujemy z naszymi mieszkańcami,
przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi w zakresie dbania o czyste, zielone i zrównoważone miasto. Odpowiednia
segregacja odpadów również się do tego przyczynia. Odpady nie są bowiem tylko bezużytecznymi śmieciami, ale wartościowymi
surowcami. Z segregowanych surowców możemy wytwarzać nowe produkty.
Od odpadu do surowca
Skrót „PMD” w języku niderlandzkim oznacza: plastikowe opakowania, metalowe opakowania (puszki)
i kartony po napojach. Segregacja tych odpadów odbywa się coraz lepiej. Dzięki prawidłowej segregacji
gmina otrzymuje wynagrodzenie od końcowego przetwórcy. Jeśli materiały nie są prawidłowo
segregowane, nie można poddawać ich recyklingowi, a my musimy płacić za ich przetworzenie.
Zauważają to Państwo potem pozytywnie lub negatywnie w swoim portfelu w postaci corocznego
wyrównania opłaty z tytułu wywozu odpadów.
W tej karcie mogą Państwo zobaczyć, co może znajdować się w specjalnym worku na odpady PMD i jak
należy je przekazywać do odbioru. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

Duurzaam
Waalwijk

Jakie opakowania można wyrzucać do specjalnych worków na odpady PMD?
OPAKOWANIA PLASTIKOWE

, kofﬁeverpakkingen,

OPAKOWANIA METALOWE / PUSZKI

KARTONY PO NAPOJACH

ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY DANY PRZEDMIOT MOŻE TRAFIĆ DO ODPADÓW PMD?
Czy jest to materiał opakowaniowy? Czy jest on wykonany z plastiku lub metalu, a może jest to karton
po napoju? Czy jest pusty?
Trzy razy „tak”? Można wyrzucić to z odpadami PMD. Gdziekolwiek „nie”? Nie jest to odpad PMD.
Następujące odpady należy wyrzucać z odpadami zmieszanymi:
twardy plastik, styropian, torebki sklepowe, odpady medyczne, zabawki, dmuchane baseny,
puszki po farbie, spraye i dezodoranty, folia aluminiowa, worki po chipsach, pudełka po pizzy,
plastikowe talerzyki, plastikowe sztućce i plastikowe kubki.

W jaki sposób należy przekazywać odpady PMD?
W specjalnych workach na odpady PMD, które są dostępne ZA DARMO:
WAALWIJK: Albert Heijn, Bloemenoordplein 50 en De Els 46A - BoerenBond PetsPlace, Professor Lorentzweg 20
Jumbo, Grotestraat 358 - Milieustraat, Weteringweg 29 - Plus, Reigerbosweg 2 - Stadhuis, Taxandriaweg 6
SPRANG-CAPELLE: Jumbo, Van der Duinstraat 115 - Plus, Raadhuisplein 29D WASPIK: Plus, Kerkstraat 27

Używaj specjalnych
worków na odpady PMD.
Dobrze zawiąż worek!

Mieszkańcy budynków piętrowych
pozostawiają swoje worki na
odpady PMD przy wejściu
głównym lub obok kolumny
wrzutowej do podziemnego
kontenera.

Umieść swoje worki na
odpady PMD
w dniu zbiórki
przed godz. 7.30
w miejscu zbiórki kontenerów.

Dobrze zawiąż worek i umieść
go OBOK płyty pokrywy.

Pobierz darmową aplikację AfvalWijzer
Worki na odpady PMD odbieramy raz na dwa tygodnie. Terminy odbioru można znaleźć w kalendarzu zbiórki odpadów, w aplikacji
AfvalWijzer lub w wersji elektronicznej na stronie www.mijnafvalwijzer.nl. W aplikacji AfvalWijzer można przeglądać swój osobisty
kalendarz zbiórki odpadów w wersji elektronicznej. Możesz również ustawić sobie powiadomienie; wtedy na czas otrzymasz
sygnał, kiedy i jakie odpady są odbierane.

Uwaga: należy wprowadzić kod pocztowy i numer domu dla ulicy,
na której pozostawiają Państwo odpady.

Więcej informacji?
waalwijk.nl/PMD

