Odpady
w
skrócie
Eindhoven

Razem dla społeczeństwa wolnego od odpadów!
Pierwszym krokiem jest segregacja śmieci.

Odpady
organiczne
Warzywa, owoce i odpady
ogrodnicze, takie jak: obierki z
owoców/ziemniaków, gałęzie

R
Dom > zielony kosz na śmieci.
Opróżniany w określony dzień.
Mieszkanie > Odpady organiczne mogą być gromadzone
z odpadami resztkowymi. Użyj
karty środowiskowej Cure, aby
otworzyć pojemnik.

Odpady
resztkowe
Wszystko, co nie jest
segregowane oddzielnie, np.
worki do odkurzacza, papierosy,
pampersy

R
Dom > zary kosz na śmieci.
Opróżniany w określony dzień.
Mieszkanie > Mieszkanie >
gruntowy pojemnik na odpady
w okolicy. Użyj karty
środowiskowej Cure, aby
otworzyć pojemnik.

Papier
Ulotki, gazety, listy, koperty,
pudełka i opakowania kartonowe

P
Umieść na ulicy w pudełkach
lub zwiąż sznurkiem.
Odpady nie są zbierane? Skorzystaj z pojemnika na papier
znajdującego się w okolicy.

Szkło
Szklane opakowania, takie jak
butelki po winie/piwie, słoiki po
warzywach i sosach

G
(Podziemny) pojemnik na
szkło w pobliżu supermarketu. Posegreguj kolory zielony,
brązowy, biały.

Plastik
Plastikowe pojemniki, puszki
i opakowania po napojach (np.
puste pudełka, siatki, puszki,
kartony po mleku)

Tekstylia
Odzież (używana i nadająca
się do noszenia), pościel,
obuwie, akcesoria i pluszaki

PBD
(Podziemny) pojemnik na
plastik w pobliżu supermarketu. Posegreguj kolory zielony, brązowy, biały. Uwaga:
nie umieszczaj tam żadnych
innych tworzyw sztucznych,
takich jak zabawki czy wiadra!

T
Pojemnik na tekstylia w
pobliżu supermarketu.
Upewnij się, że worek nie jest
zbyt duży i dobrze mieści się
w klapie. Umieść rzeczy w
zamkniętym worku.

Pozwala to zaoszczędzić nowe surowce, energię i pieniądze! Dlatego też w Eindhoven segregacja odpadów jest obowiązkowa.

Zmarnowana kolekcja
Kolekcja od
domu do domu
Korzystasz z szarego lub zielonego pojemnika? Umieść go
na zewnątrz:
- z zamkniętą pokrywą
- z klapą otwieraną na ulicę
- maksymalnie 50 cm od krawężnika
- zachowaj co najmniej 30 cm wolnej
przestrzeni dookoła

Podziemne pojemniki

x
Pojemnik jest pełny lub
uszkodzony? Zawsze zgłaszaj
to do Cure.
Podaj kod pojemnika za
pośrednictwem centrum obsługi klienta
Cure* lub aplikacji Buitenbeter*.
€€€

z klapą otwieraną na ulicę

x
Nie umieszczaj odpadów obok
pojemnika (podziemnego)!
Jest to zabronione i powoduje
utrudnienia.
Zostaną Państwo obciążeni kosztami
utylizacji tych odpadów.

Download
de Cure
Afval App
cure-afvalbeheer.nl

Razem utrzymujemy Eindhoven w czystości!

Chcesz dowiedzieć się, kiedy będą zabierane śmieci?
Zapoznaj się z cyfrowym kalendarzem odbioru odpadów na stronie
internetowej www.mijnafvalwijzer.nl* lub w aplikacji Cure Afval*!
Podaj swój kod pocztowy oraz numer domu, a natychmiast poznasz
datę kolejnego odbioru odpadów.
* Informacje dostępne jedynie w języku niderlandzkim i angielskim

Centrum recyklingu odpadów
Odpady, których jest za dużo
lub nie mieszczą się do
pojemnika (np. meble, zepsute
przedmioty i urządzenia,
drewno, gruz, drobne odpady
chemiczne itp.) przynieś do
centrum recyklingu odpadów.
Jednorazowo można
dostarczyć maksymalnie 2 m3
odpadów. Zabierz ze sobą
swoją kartę środowiskową
Cure!
W przypadku azbestu
obowiązują specjalne zasady
pakowania i oddawania.
Dlatego chęć oddania azbestu
należy zawsze zgłaszać telefonicznie do Centrum Obsługi
Klienta Cure*. Musi to nastąpić
z co najmniej 24-godzinnym
wyprzedzeniem.
Centrum Obsługi Klienta Cure jest
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:30 do 17:00.

W Eindhoven znajdują się dwa
centra recyklingu odpadów

Milieustraat Acht
Achtseweg Noord 41
(GDC-Noord),
5651 GG Eindhoven
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Milieustraat
Lodewijkstraat
Lodewijkstraat 9,
5652 AC Eindhoven
Godziny otwarcia
Od 1 stycznia 2022 r.
Od poniedziałku do piątku:
10.00 – 17.00 uur
Soboty: 09.00 – 17.00 uur
W niedziele nieczynne
Nie masz transportu,
aby udać się do centrum
recyklingu odpadów?
Skorzystaj z usługi odbioru
Cure! Kup naklejki na odpady
wielkogabarytowe lub worki
Big Bag za pośrednictwem
biura obsługi klienta Cure.

Chcesz uzyskać więcej informacji? 040- 2500 130 I klantenservice@cure-afvalbeheer.nl I www.cure-afvalbeheer.nl

