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Wszystkie władze lokalne
przyjmują podobne
przepisy wykonawcze,
zapewniając spójne
podejście do zarządzania
odpadami w całej Irlandii.

Wszystkie niezbędne
szczegóły na temat
odpowiedzialnego,
skutecznego i
odpowiadającego Twoim
potrzebom sposobu
gospodarowania odpadami
znajdziesz pod adresem
www.mywaste.ie
Strona zawiera informacje
o lokalnych usługach
związanych z odpadami,
kontenerach na odpady
przeznaczone do
recyklingu, zakładach
recyklingu oraz sposobach
na ograniczanie ilości
odpadów, ich ponowne
wykorzystanie i upcykling.

MUSISZ SKORZYSTAĆ Z JEDNEJ Z TYCH OPCJI

ZBIÓRKA Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

LUB

AUTORYZOWANY ZAKŁAD
UTYLIZACJI ODPADÓW

Więcej informacji na stronie www.mywaste.ie

Najczęściej zadawane pytania
CZY TE PRZEPISY MNIE
DOTYCZĄ?

DLACZEGO TE PRZEPISY
SĄ POTRZEBNE?

Tak: te przepisy będą miały
zastosowanie do wszystkich
gospodarstw domowych,
mieszkań i lokali handlowych.

• Aby pomóc Ci zarządzać odpadami
w sposób przyjazny dla środowiska;

W JAKI SPOSÓB NALEŻY
PRZESTRZEGAĆ
TYCH PRZEPISÓW?
Aby prawidłowo zarządzać
odpadami, należy:
Przedstawić podpisaną umowę z
autoryzowanym odbiorcą odpadów
(dozwolone jest wspólne korzystanie
z pojemników, dla których wymagane
jest potwierdzenie zawarcia umowy)
LUB
Wykazać regularne korzystanie
z usług autoryzowanego
zakładu utylizacji odpadów.

* odwiedź stronę www.mywaste.ie, aby znaleźć
lokalny zakład utylizacji odpadów

• Aby mieć pewność, że Twoje
odpady, w systemie door-to-door,
odbiera jedynie autoryzowany
odbiorca odpadów lub zostają
przewiezione do autoryzowanego
zakładu utylizacji odpadów;
• Aby zapewnić prawidłową
segregację odpadów;
• Aby ograniczyć nielegalne
wyrzucanie śmieci oraz palenie
ich na podwórkach.

CO MAM ZROBIĆ, JEŚLI
MIESZKAM W BUDYNKU
ZARZĄDZANYM PRZEZ FIRMĘ?
Również w takim przypadku
obowiązują przepisy dotyczące
gospodarowania odpadami; firma
zarządzająca ma obowiązek zapewnić
odpowiednie pojemniki na odpady
podlegające recyklingowi oraz na
odpady resztkowe i umieścić je w
wyznaczonych punktach składowania
odpadów. Jest również zobowiązana do
przekazania mieszkańcom pisemnych
informacji na temat obowiązujących
ustaleń. Odpowiedzialność za
segregację w mieszkaniach spoczywa
na mieszkańcach. Aby system
segregacji działał prawidłowo, wszyscy
mieszkańcy muszą brać w nim udział.

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE
NIEPRZESTRZEGANIA
PRZEPISÓW?

CZY JEST JESZCZE COŚ,
CO MUSZĘ ZROBIĆ?

W przypadku nieprzestrzegania tych
przepisów w jakimkolwiek wymiarze
władze lokalne lub przedstawiciele
An Garda Síochána mogą wydać
mandat (Fixed Penalty Notice) w
wysokości do 75 EUR. Może to
również prowadzić do nałożenia kary
pieniężnej w wysokości do 2500 EUR.

Tak: odpady nadające się do
recyklingu należy oddzielać od
odpadów resztkowych i przekazywać
je oddzielnie. Jeśli mieszkasz
na obszarze miejskim, w małym
miasteczku lub we wsi liczącej ponad
500 mieszkańców, musisz również
segregować odpady żywnościowe.

