Zmarnowana kolekcja
wskaźnik odpadów
Cyfrowy przewodnik po odpadach pokazuje, kiedy Twoje odpady będą zbierane lub jak je
prezentujesz. Odbieramy również odpady szkodliwe dla środowiska, np. drobne odpady
chemiczne. Rejestrujesz się w aplikacji Waste App „Waste Guide” z AddComm lub za
pośrednictwem strony internetowej www.mijn Wastewijzer.nl. Po wpisaniu kodu pocztowego i
numeru domu otrzymasz wiadomość, gdy będziesz musiał wywieźć odpady na drogę. Na
przykład na telefonie komórkowym, tablecie lub przez e-mail. Ponadto roczny kalendarz
przewodnika o odpadach można również pobrać w formacie PDF.
Twoje odpady nie zostały zebrane?
Zgłaszasz się do Punktu Raportowania Przestrzeni Publicznej, jeśli Twoje odpady nie zostały
odebrane. Dbamy o to, aby odpady zostały od Ciebie odebrane tak szybko, jak to możliwe.
worki na odpady
Gmina zdecydowała się na system zbiórki z workami na odpady komunalne, aby zachęcić do
segregacji odpadów. Segregacja odpadów jest lepsza dla środowiska, ponieważ trzeba spalać
mniej odpadów. Dzięki segregacji odpadów od razu oszczędzasz pieniądze, ponieważ musisz
kupować mniej worków na odpady.
Worki na odpady komunalne są droższe niż zwykłe worki na odpady. Koszty przetwarzania
odpadów są wliczone w cenę worków na odpady.
Ponadto każde gospodarstwo domowe w Putten otrzymuje ocenę opłaty za odpady. Ta opłata
jest taka sama dla wszystkich. Mieszkańcy płacą opłatę za wywóz śmieci. Ma to na celu
pokrycie kosztów sprzętu, personelu i ogólnych kosztów odbioru odpadów.
Adresy sprzedaży worków na odpady komunalne
•

Albert Heijn, Voorthuizerstraat 2

•

Boni, Dorpsstraat 85

•

Dekamarkt, tylna ulica 31

•

Hema, Extended Village Street 8-12

•

Jumbo, Postweg 4

•

Dom towarowy Kieft, Voorthuizerstraat 135

•

Plus Wilmink Putten, Gervenhof 4

•

Welkoop, High Eng-East 18

Reklamacje dotyczące worków na odpady komunalne
Jakość worków na odpady komunalne jest ogólnie dobra, ale proces produkcyjny nie zawsze
przebiega sprawnie. Może się zdarzyć, że niektóre torby są trochę za wąskie lub nie mają dna.
Masz reklamacje dotyczące rolki worków na odpady? W takim przypadku nie wracaj do
sklepikarza, ale oddaj ten rzut do Biura Obsługi w ratuszu. Otrzymasz wtedy nową rolę.

Więcej informacji
•

Więcej informacji na temat selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów można również
znaleźć na stronie internetowej Milieu Centraal.

•

Więcej informacji na temat zbierania plastiku można znaleźć na stronie internetowej
Plastic Heroes.

•

Więcej informacji na temat ponownego wykorzystania odpadów można znaleźć na
stronie http://www.Wastemeerwaard.nl.

•

Film o segregacji odpadów w gminie Putten.

•

Ulotka o śmieciach w gminie Putten.
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