Nowa
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

od A to Z

GDZIE TO
UMIESZCZĘ
NOWY POCZĄTEK
Ama i Roma Capitale decydują się na zmianę sposobu
zbiórki i współpracę z CONAI, Consorzio Nazionale
Imballaggi [Krajowe Konsorcjum Opakowań], aby
nadać jeszcze większej wartości domowym materiałom
pokonsumcyjnym. Nowa usługa odzysku i recyklingu
zaangażuje, jeden po drugim, wszyskie gminy Rzymu,
poprawiając wygląd miasta i życie rzymskich obywateli.

NOWA USŁUGA
Razem z tobą zobowiązujemy się do zarządzania nową
selektywną zbiórką, bardziej skuteczną i ekologiczną. W
tym celu, będziemy musieli zmienić nasze codzienne
przyzwyczajenia i wszyscy współpracować, żeby dać
początek systemowi, który będzie naprawdę działał,
z mniejszym marnotrawstwem i wieloma korzyściami.

Dla ciebie streszczenie, aby pomóc ci
jeszcze lepiej segregować.
Szukaj w alfabetycznym spisie materiał
lub przedmioty, które chcesz wyrzucić.
Prostokąt z boku wskaże ci kolor
odpowiedniego pojemnika, w którym
należy umieścić odpady.

NOWY CEL
Cel jest ambitny i razem możemy go osiągnąć
zwiększając procent selektywnej zbiórki, aż do 70% do
2021 roku, jak ustalono w Planie redukcji i zarządzania
materiałami pokonsumpcyjnymi w Roma Capitale 20172021 [Piano per la riduzione e la gestione dei materiali
post-consumo di Roma Capitale 2017-2021 – (PMPC)]
zatwierdzonym przez Radę Stolicy. Tylko w ten sposób
osiągniemy znaczącą oszczędność materii i energii,
ale przede wszystkim satysfakcję z życia w lepszym
mieście, które z poszanowania i odpowiedzialności
wobec środowiska zrobiło swój cel.

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ
>

Przy jakiejkolwiek wątpliwości odnośnie
nowej usługi skontaktuj się z Bezpłatną
Infolinią AMA 800 867 035
albo odwiedź stronę amaroma.it

BARWNA LEGENDA
ODPADY ŻYWNOŚCIOWE I ORGANICZNE

A
Akumulatory samochodowe
Akwaria
Aluminiowe tacki i pojemniczki

SZKŁO

Aluminium (tacki, folia)
Anteny/Anteny satelitarne

PLASTIK I METALE

B
Baterie komórkowe

PAPIER

Bąbelkowa folia do pakowania (pluriball)
Betonowy, ceramiczny, gliniany wazon
Bibułka

ODPADY NIESEGREGOWANE

Biodegradowalne torebki

POJEMNIKI W APTEKACH

Biszkopty
Biżuteria
Błyszczący papier do rysowania
Brudne papierowe serwetki
Brudne szmatki
Buty i ciężkie obuwie

CENTRA ZBIÓRKI

C

POJEMNIKI NA ROZŁADOWANE BATERIE

CD (włącznie z plastikowym sztywnym pudełkiem)
ŻÓŁTE ULICZNE POJEMNIKI

Cegły (w małych ilościach)
Ceramiczne i porcelanowe filiżanki
Ceramiczne i porcelanowe talerze

A
B
C

Chleb

Filtry herbaty

Chodziki

Foglia aluminiowa

Cyfrowe aparaty fotograficzne

Folia bąbelkowa Pluriball

Czasopisma

Fotele

Czyste szmatki

Fusy herbaty, kawy, rumianku

D
Długopisy
Długopisy i flamastry
Drewniane skrzynki na owoce i warzywa (w kawałkach)
Drukarki
Drzewo po podcięciu (w małych ilościach)
Drzwi
DVD (włącznie z plastikowym sztywnym pudełkiem)
Dyskietki
Dywany, firany, tkaniny obiciowe

E
Etykiety samoprzylepne

F
Faliste tektury
Farby i rozpuszczalniki

Futryny

C
D
E
F

G

G

Garnki i patelnie

H

Gazety i czasopisma
Gąbki
Golarki (nieelektryczne)
Gruz (w małych ilościach)
Guma do żucia
Guziki

H
Herbaty i herbatki ziołowe (filtry)

J
Jajka
Jednorazowe kubki papierowe (brudne)
Jednorazowe kubki papierowe (czyste)

J

Jednorazowe papierowe talerze (brudne)

Klimatyzatory

Jednorazowe papierowe talerze (czyste)

Klisze / Prześwietlenia rentgenowskie

Jednorazowe plastikowe kubki

Klucze

Jednorazowe plastikowe sztućce

Koce

Jednorazowe plastikowe talerze

Koła rowerowe

Jednorazowe serwetki

Kołyski

Jedzenie (surowe i gotowane resztki)

Komórki i ładowarki

K

Kompostowalne kapsułki (kawa, herbata, rumianek)
Komputer i komponenty (myszka, klawiatura, itp.)
Korki
Kości

Kable elektryczne (w małych ilościach)

Krany

Kaloryfery

Kryształowe kieliszki i przedmioty

Kanapy

Kryształy (kieliszki, karafy i różne przedmioty)

Karton mleka lub soków owocowych, itp.

Krzesła

Kartonowa opaska do łączenia wielu opakowań

Książki

Kartonowe etykiety dla odzieży
Kartonowe pojemniczki na owoce i warzywa
Kartonowe rolki (papier kuchenny, papier toaletowy)
Kartonowe tacki dla gastronomii

L

Kartonowe teczki na dokumenty
Kartony po napojach

Lalki i nieelektryczne zabawki

Karty telefoniczne i magnetyczne

Lampy i żyrandole

Kasety audio i wideo

Lateksowe rękawice

Kasety wideo

Lekarstwa

Kaski

Liście i kwiaty

Kawa (mielona i/lub fusy)

Lodówki

Kawiarka

Lustra

J
K
L

Ł

Neonowe, halogenowe i fluorescencyjne lampy

Łóżka

Nożyczki

M

O

Magnesy

Obcięte gałęzie i pozostałości ogrodowe

Magnetowidy

Obierki i resztki owoców

Magnetyczne bilety autobusowe

Odchody zwierzęce

Makaron

Odkurzacze

Małe i duże urządzenia elektryczne gospodarstwa

Odplamiacze i rozpuszczalniki

domowego

Ogryzki od owoców

Małe narzędzia (śrubokręty, szczypce, itp.)

Okulary

Maskotki

Oleje roślinne do smażenia żywności

Materace

Ołówki

Maty prysznicowe

Opakowania po kawie

Meble

Otwieracze do konserw

Metalowe, plastikowe zakrętki

Owoce (reszki, obierki)

Mięso (resztki)
Miski
Mosiądz
Moskitiery
Muszle małż

N
Narty
Neon

Niedopałki papierosów i cygar

P
Paczki po papierosach (tylko papier)
Papier chemiczny, papier do faksu, papier do
drukowania
Papier do pieczenia
Papier gazetowy i zeszytowy
Papier i tektura zabrudzone jedzeniem

Ł
M
N
O
P

Papier impregnowany (sery, wędlina w plastrach,

Plastikowe skrzynki na owoce i warzywa

produkty pieczone)

Plastikowe spinacze do bielizny

Papier pakowy

Plastikowe torebki

Papierowe i/lub kartonowe terminarze

Plastikowe torebki po płatkach śniadaniowych

Papierowe koperty

Plastry

Papierowe opakowania (makaron, sól, itp.)

Plecaki

Papierowe pojemniki na jajka

Podarunkowe stalowe pudełka na słodycze i likiery

Papierowe ręczniki do kuchni

Podpaski higieniczne

Papierowe ulotki (nie pokryte sztucznym

Poduszeczka do pieczątek

tworzywem)

Pojemniczki po lodach

Paragony fiskalne

Pojemnik spray bez etykietki T/F

Parasole

Pojemnik spray oznaczony etykietką T/F

Patyczki higieniczne do uszu

Pojemniki oznaczone etykietką T/F

Pestki owoców

Pojemniki ze szkła ceramicznego (pyrex)

Pianka poliuretanowa

Pokrywki z folii aluminiowej od pojemniczków na jogurt

Piece

Polistyren do pakowania

Piekarniki (elektryczne, mikrofalówki itp.)

Popiół i niedopałki papierosów

Pieluszki i pieluchy dla dorosłych

Popiół z kominka

Piloty do zdalnego sterowania

Popsuta ceramika

Plastikowe buteleczki (środki czyszczące, szampony itp.)

Posłania dla zwierząt domowych

Plastikowe butelki i buteleczki

Półki i regały

Plastikowe i aluminiowe kapsułki

Pralki i zmywarki

Plastikowe i/lub stalowe wieszaki

Prezerwatywy

Plastikowe koperty

Przedmioty pokaźnych rozmiarów (meble, siatki,

Plastikowe pojemniczki na żywność

materace)

Plastikowe pojemniki na jajka

Przedmioty sanitarne (umywalki, bidety, itp.)

Plastikowe pojemniki po środkach czyszczących

Prześwietlenia rentgenowskie

P

Przeterminowane lekarstwa

S

Przewijaki

Siatka na owoce

Przezroczyste koperty na dokumenty

Siatki pod materac

Przycięte rośliny (duże ilości)

Skorupki jajka

Przycięte rośliny (małe ilości)

Skoszenia ogrodowe/trawnikowe/po przycięciu

Puste blistery jednorazowych szkieł kontaktowych

Skórzane/materiałowe/nylonowe torby

Puste blistery po tabletkach

Słoiczki po jogurtach

Puste tubki pasty do zębów

Spacerówki

Puszki po napojach

Spinacze i spinki

Puszki po oliwie

Stalowe i aluminiowe puszeczki po pomidorach,

Przeterminowana żywność (pozbawiona pojemników)

R

tuńczyku i jedzeniu dla zwierząt
Stalowe puszki po pomidorach i owocach w syropie
Staniol (aluminium)
Stiuk

Rajstopy i skarpety

Stoły

Ramy

Strzykawki (z dobrze zakrytą igłą)

Regały

Suszarka do bielizny

Resztki jedzenia (surowe i gotowane)

Suszarka do włosów

Resztki jedzenia (surowe lub gotowane)

Szafy i meble

Rolety zewnętrzne

Szczoteczki do zębów

Rolka celofanowa i do pakowania

Szczotki do włosów

Rowery

Szklane butelki bez kapsla

Rozładowane baterie

Szklane gąsiory oplatane

Ryba

Szklane pojemniczki na żywność

Rybie ości

Szklane słoiczki
Szklane słoiki

P
R
S

Szklanki
Szkło z futryn (popsute lub w płytach)

U

Ś

Ulotki i foldery reklamowe (nie pokryte

Środki owadobójcze (pojemniki)

Urządzenia elektroniczne (Telewizor, Komputer, stereo, itp.)

Śruby (w dużych ilościach)
Śruby, wkręty, gwoździe, itp. (w małych ilościach)

T

tworzywem sztucznym)
Urządzenia bezprzewodowe
Używana odzież

W
Waciki

Taśmy (klejące, do pakowania)

Wagi

Tekturowe i kartonowe pudełka

Walizki

Tekturowe segregatory (bez pierścieni)

Wanny i kabiny prysznicowe

Tekturowe skrzynki na owoce i warzywa (w kawałkach)

Warzywa

Tektury do pakowania (czyste)

Wata

Tektury na pizzę (czyste)

Wentylatory

Tektury po pizzy (brudne)

Wieszaki

Telefony komórkowe

Wkłady do drukarek

Telewizory

Worki do odkurzacza

Termometry

Wózki i spacerówki

Tkaniny

Wycieraczki do butów

Toner, wkłady do drukarek i fotokopiarek

Wykałaczki

Torebki, koperty i wydruki papierowe

Wykładzina podłogowa

Trociny
Tubki na maście, kremy i konserwy spożywcze

Ś
T
U
W

Z
Zabawki (duże i/lub elektryczne)
Zabawki (małych rozmiarów)
Zakrętki od słoików na żywność
Zapalniczki
Zdjęcia i filmy fotograficzne
Zegary
Zeszyty

Sprawdzaj dni odbioru
w kalendarzu, który zostanie ci dostarczony
z nowym zestawem do zbierania,
albo pobierz aplikację
wycelowując następujący QR kod
i wpisz twoją ulicę.

Zewnętrzne zadaszenia z tkaniny i parasole
Ziemia (w małych ilościach)
Zszywacze
Zużyte oleje smarowe

Z
Ż

Ż
Żarówki
Żarówki o niskim zużyciu
Żelazka
Żyletki

Albo idź na

amaroma.it

amaroma.it
Bezpłatna Infolinia AMA

800 867 035

nie rozpraszaj w środowisku

wydrukowano na papierze z recyklingu

