
Zbiórka odpadów wtórnych  
i śmieci w Taunton Deane  
zmiany od początku listopada 2021 r.

Przygotuj się 
na Segreguj 
Więcej

w razie potrzeby uzyskania tych informacji 
w innym formacie, takim jak duży druk, 
braille lub w innym języku, prosimy o 
kontakt z radą okręgu pod numerem 
telefonu 0300 3048000

Wypatruj naszej 
Jasnoniebieskiej Torby. 
To znak, że sytuacja się 
zmieni i pojawi się ona 
tuż przed rozpoczęciem 

nowej usługi.  

Dlaczego Segreguj Więcej?
Somerset ma świetne wyniki w segregowaniu, 
ale wciąż około połowy zawartości kosza ze 
śmieciami mogłaby być poddana segregowaniu. 

 
 

Chcemy Ci pomóc w ograniczeniu śmieci, chronić nasze 
środowisko i pomóc przeciwdziałać 
zmianom klimatycznym. 

 
 

Dowiedz się więcej
Aby uzyskać więcej informacji na temat 
Segreguj Więcej, wejdź na 
somersetwaste.gov.uk/recycle-more 
i zapisz się do naszego e-newslettera.

Polub nas na Facebooku i Twitterze
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Zawiera ważne informacje



Większość ludzi w Somerset segreguje. 
Ułatwiamy każdemu segregować 
jeszcze więcej i pomóc chronić nasze środowisko

 
 

Od początku listopada 
będzieszw stanie to 
posortować dodatkowe odpady
tydzień, wraz z odpadami,
które już segregujesz.

Nowy pojemnik do segregowania, Jasnoniebieska Torba, będzie 
dostarczony tydzień lub dwa przed wejściem zmian w życie. Można ja 
złożyć na płasko, ma ona obciążenie w podstawie, aby jej nie zwiało 
i można ją zamknąć za pomocą klapki przymocowanej rzepami.

 

To oznacza, że to co trafia do każdego pojemnika ulegnie zmianie.

Ponieważ można segregować więcej, śmieci będą odbierane co trzy 
tygodnie. Data zbiórki może ulec zmianie. 

 

Wyślemy kalendarz z 
datami zbiórek i więcej 

informacji przed 
wprowadzeniem zmian.

 

Segreguj Więcej będzie wprowadzone na terenie South Somerset w czerwcu. 
Na terenie Mendip ta zmiana już obowiązuje i wkrótce dołączy reszta hrabstwa. 

Małe baterie 
gospodarstwa 
domowego

Opakowania 
kartonowe Tetra Pak 
na jedzenie i picie

Przygotuj się na Segreguj Więcej
Zamów pojemniki
Każdy może posiadać zielone i czarne pojemniki na segregację i 
kosz na odpadki żywnościowe. Zamów nowe lub zamienne pojemniki 
lub kosze ZA DARMO online za pomocą menu My Waste Services 
na stronie somersetwaste.gov.uk lub zadzwoń do rady okręgu. 
 

 
 

  

Zrób to online
Menu My Waste Services na somersetwaste.gov.uk przyśpiesza i 
ułatwia dostęp do usług, zgłaszanie problemów, ściąganie 
kalendarza dni zbiórki i otrzymywanie użytecznych aktualności.

Skontaktuj się
To ważna zmiana i chętnie pomożemy. Wejdź na 
somersetwaste.gov.uk/recycle-more po więcej informacji na 
temat Segreguj Więcej i zapisz się do naszego e-newslettera.

 

•Skontaktuj się z nami poprzez My Waste Services na 
somersetwaste.gov.uk

•Zadzwoń do rady okręgu pod numer 0300 3048000

Drobny sprzęt AGD taki 
jak czajniki czy tostery

 

Plastikowe kubeczki, 
pojemniki i tacki


