
 

Wideo odnośnie koszy na odpady – transkrypcja   

 

1. Oddaj do przeróbki wszelki papier i przedmioty z kartonu, do których zaliczają się 
pojemniki kartonowe i magazyny. Nie zapominaj także o takich przedmiotach jak 
opakowania do pasty do zębów i puste rolki po papierze toaletowym.  

2. Wszystkie te przedmioty wyrzucaj do niebieskiego kosza na przeróbkę śmieci. 

3. Oddaj do przeróbki plastikowe butelki, butelki szklane i słoiki wraz z puszkami po 
jedzeniu i napojach. 

4. Nie zapominaj o folii aluminiowej i tackach.  

5. Zakrętki usuwaj z butelek i wyrzucaj do kosza ogólnego. 

6. Wszystkie te przedmioty trafiają do brązowego kosza na przeróbkę śmieci. 

7. Wyściel pojemnik w Twojej kuchni zieloną wkładką nadającą się na kompost, gdzie 
umieszczać będziesz swoje odpady z jedzenia jak np. ogryzki od jabłek, kości czy 
pozostałości z talerza. 

8. Jak już pojemnik jest pełny to opróżnij jego zawartość do zielonego kosza na 
przeróbkę śmieci, który także może służyć jako kosz na odpady ogrodowe. 

9. Znajdź etykietkę znajdującą się w środku rolki zielonych wkładek zanim Ci się one 
skończą i umieść ją na koszu w dniu zbiorki śmieci, aby zamówić więcej wkładek od 
załogi. 

10. Inną opcją jest otrzymanie ich za darmo w Twojej pobliskiej bibliotece.  

11. Wszelkie śmieci dodatkowe leżące obok kosza nie będą zebrane, a co więcej będą 
one uważane za dzikie składowanie śmieci, co jest rzeczą nielegalną.  

12. Wystaw kosze kołami w stronę drogi i tak, aby one nie utrudniały ruchu na chodniku i 
także aby były one łatwe do za brania przez załogę.  

13. Jeśli Twoje kosze będą oznaczone etykietką z powodu tego, że jest w nich przedmiot 
niedozwolony, to sprawdź przepisy przeróbki śmieci z tyłu etykietki i usuń z kosza 
niedozwolone przedmioty.  

14. Odpady ogólne trafiają do szarego kosza na odpady. 

15. Do tych przedmiotów zaliczają się pieluszki, torby plastikowe, kubki, pojemniki i tace 
oraz folia kuchenna.  


