
KOLEKCJE RECYCLINGU 
ULEGAJĄ ZMIANIE
Dostarczamy nowe pojemniki na 
kółkach przeznaczone do recyklingu.
Nowa usługa rozpocznie się w 
kwietniu.



CO ZE STARYMI POJEMNIKAMI?
Nie można już używać starych 
pojemników, ale można je zachować 
na własne potrzeby. Jeśli nie 
będziesz ich więcej potrzebować, 
otworzymy tymczasowe miejsca, w 
których można będzie je oddać do 
odzysku. Pełne informacje będą 
wkrótce dostępne na naszej stronie 
internetowej - selby.gov.uk

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Wejdź na stronę pytań i 

odpowiedzi na selby.gov.uk, 
wyślij e-mail do nas na 

info@selby.gov.uk lub zadzwoń 
na nr 01757 705101.

JAK CZĘSTO BĘDA OPRÓŻNIANE MOJE 
POJEMNIKI?
Nadal będziemy wywozić odpady lub recykling co 
tydzień. Naprzemiennie, w jednym tygodniu 
będziemy zabierać śmieci i zielone pojemniki na 
odpady ogrodowe, a w kolejnym tygodniu 
zabierzemy jeden z twoich pojemników na kółkach 
przeznaczonych do recyklingu.
Na przykład, jak poniżej:

Tydzień 1
Pojemnik na śmieci
Zielony pojemnik na odpady ogrodowe

Tydzień 2
Niebieski pojemnik
(szkło, puszki oraz plastik)

Tydzień 3
Pojemnik na śmieci
Zielony pojemnik na odpady ogrodowe

Tydzień 4
Brązowy pojemnik
(papier i tektura)

UWAGA - niektóre osoby będą miały zielone pojemniki zabierane w 
inny sposób. Wysyłamy wszystkim kalendarz kolekcji. Ujęte będą w nim 
szczegółowe informacje na temat indywidualnych kolekcji.

CO STANIE SIĘ Z WYWOZEM OBEJMUJĄCYM 
POMOC?
Jeśli otrzymujesz już pomoc w zakresie wywozu 
odpadów, otrzymasz automatycznie pomoc w 
zakresie nowych pojemników przeznaczonych do 
recyklingu. Dzień i pora dnia, w której ekipy 
zabierające pojemniki będą się pojawiać, mogą ulec 
zmianie, ale nadal będziesz otrzymywać pomoc. 

CO SIĘ STANIE, JEŚLI NIE WYSTAWIĘ 
POJEMNIKÓW W DZIEŃ WYWOZU 
RECYKLINGU?
Po prostu wystaw swój pojemnik na kółkach w 
kolejny zaplanowany dzień zbiórki tego 
konkretnego pojemnika. Dodatkową tekturę 
odbierzemy wraz z brązowym pojemnikiem. Nie 
można wystawiać dodatkowego szkła, puszek i 
plastiku, ale można je zabrać do centrum 
recyklingu odpadów z gospodarstw domowych. 
Pamiętaj, że nowe pojemniki są znacznie większe, 
można więc poddać recyklingowi większe ilości 
materiałów.


