
INFORMACJA URZĘDOWA

Uliczna
zbiórka
odpadów 
organicznych

DSNY zbiera odpady 
organicznes —resztki 
żywności i odpady z 
ogrodue—  aby przetworzyć je 
w kompost lub czystą energię.

Poznaj harmonogram zbiórki, odwiedzając stronę 
nyc.gov/organics lub dzwoniąc na numer 311.
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Resztki żywności Owoce, warzywa, mięso, kości, nabiał, 
żywność przetworzona

Papier zanieczyszczony żywnością Serwetki, torebki z 
herbatą, talerze, filtry do kawy

Liście + odpady z ogrodu rośliny, obrzynki, gałęzie, trawa

Takie rzeczy wkładaj do 
brązowego kosza na śmieci.

Odwiedź nyc.gov/organics, aby zapoznać się z często 
zadawanymi pytaniami (FAQ) i filmami.

Metal, szkło, plastik, kartony, 
Czysty papier + tektura

Śmieci
Plastikowe torby, opakowania, 
odpady PET, odpady medyczne, 
pieluchy i produkty higieniczne

Nie Nie



Zaledwie trzy proste kroki!

Tak można dołączyć do programu.

Małe budynki mieszkaniowe
DSNY przekazuje mieszkańcom Nowego Jorku, mieszkającym w małych 
budynkach mieszkalnych (domach jednorodzinnych z maks. dziewięcioma 
mieszkaniami), darmowy brązowy kosz na śmieci oraz pojemnik kuchenny.

Większe budynki i budynki komercyjne
Mieszkasz w budynku z przynajmniej 10 mieszkaniami lub połączonym z 
budynkiem komercyjnym? Twój budynek może również uzyskać darmowy 
brązowy kosz na śmieci i usługę zbiórki odpadów organicznych! Poproś 
zarządcę budynku, aby zapisał się na stronie nyc.gov/organics lub 
zadzwoń na numer 311.

Miejsca gromadzenia odpadów żywnościowych
Jeśli Twój budynek nie’korzysta z usługi ulicznej zbiórki odpadów 
organicznych, możesz zabrać odpady żywnościowe do miejsc zbiórki, 
które znajdują się w pięciu dzielnicach. Odwiedź nyc.gov/organics lub 
zadzwoń na numer 311 aby uzyskać informacje na temat miejsc i rodzajów 
akceptowanych odpadów żywnościowych.

Nie ‘wyrzucaj resztek żywności 
i odpadów z ogrodu do śmieci.

Departament Sanitarny miasta 
Nowy Jork (DSNY) gromadzi 
resztki żywności i odpady z 
ogrodu, aby zmienić je w kompost. 
Kompost tworzy zdrową ziemię, 
która odżywia rośliny. ‘Zmieniamy 
również resztki żywności w czystą i 
odnawialną energię.

‘Również ją udostępniamy! DSNY 
przekazuje darmowy kompost w 
celu dbania o uliczne drzewa i 
podczas dystrybucji.

Odwiedź nyc.gov/organics.

•  Spryskaj sodą oczyszczoną pojemnik kuchenny 
lub przechowywane odpady w zamrażarce, aby 
uniknąć brzydkich zapachów.

•  Wyłóż pojemnik certyfikowany worek nadający 
się do kompostowania lub workiem papierowym.

•  Kupując worki nadające się do kompostowania, 
szukaj takiego logo: 

 W domu zbieraj resztki żywności, papier 
zanieczyszczony żywnością i rośliny w dowolnym 
pojemniku lub worku.1

•  Jeśli liście i odpady z ogrodu’nie mieszczą się w 
brązowym pojemniku, umieść je w papierowym 
worku na trawę i liście lub w niezakrytym 
pojemniku.

•  Gałęzie zwiąż sznurkiem.
  Brooklyn i Queens: W wyniku kwarantanny spowodowanej przez żuka 

Anoplophora glabripennis nie będą odbierane duże gałęzie. Aby przekazać 
do utylizacji, powiadom Departament parków lub zadzwoń na numer 311.

•  Sprawdź harmonogram odbioru na stronie 
nyc.gov/organics.

 Ustaw odpady organiczne przy krawężniku 
w nocy przed odbiorem.3

•   Najlepiej, aby pojemnik był wyłożony plastikiem 
nadającym się do kompostowania lub 
workiem papierowym. Możesz również użyć 
przezroczystego wkładu plastikowego.

•  Wypłucz kosz i pojemnik kuchenny wg 
potrzeby.

•  Pamiętaj, aby zamknąć i zatrzasnąć pojemnik.

Odpady organiczne wyrzucaj do brązowego 
pojemnika.2
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