Kontenery na szklo






Butelki jednorazowego uzytku
(np. butelki po soku, winie)
butelki (np. po oleju, occie,
plynach do kapieli)
sloiki roznego rodzaju (np. po zywnosci
dla niemowlat, ogorkach, dzemach,
musztardzie)
Szklanki

Odpady
specjalne
Produkty z ponizszymi symbolami wolno
przekazywac wylacznie obsludze pojazdu do
wywozki materialow szkodliwych.

Niedozwolone sa:
- Ceramika
- Porcelana
- Lustra
- Szyby/Okna/szklo plaskie
- Zakretki/Nakretki/Kapsle

Szklo/Butelki zwrotne i butelki
wielorazowego uzytku oraz puszki
oddajemy w sklepie (kaucja)

Pojemniki na metalowe puszki
Wszystkie blaszane lub metalowe puszki moga
byc wrzucane do zoltego
worka.

Terminy wywozek mozna znalezc w
Kalendarzu pod tym symbolem:

Odpadami szkodliwymi nie sa:
- Farby scienne
- Fajerwerki
- Butle gazowe
- Zarowki energooszczedne

Informacja w roznych
jezykach:
Polski

Poprawna
segregacja
odpadow
w okregu
Darmstadt-Dieburg

Tutaj znajdziesz wiecej informacji:
Uliczne kosze na śmieci sa przeznaczone tylko i
wylacznie do utrzymania czystosci i porzadeku w
miejscach publicznych.

Internet: www.zaw-online.de
Doradztwo w zakresie odpadów,
Tel. 06159 9160-144
E-Mail: info@zaw-online.de
Sperrmüll-Service-Center: 0800 9160600
Odpady bio, papier, Tel. 06159 9160-117
Zolty worek, Tel. 0800 1223255
Odpady specjalne, Tel. 06159 9160-130
Odpady budowlane, Tel. 06159 9160-123

Impressum: Zweckverband für Abfall- und Wertstoffeinsammlung, weitere Infos unter www.zaw-onlline.de
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Odpady resztkowe – siwy
pojemnik











Popiol (wystygniety)
Zdjecia
Gumki
Artykuly higieniczne
(np. patyczki, prezerwatywy)
Podsciolka na oddchody zwierzat
Worki z odkurzacza
Smieci po zamiataniu ulicy
Resztki tapet
Pieluchy
Papierosy (pety)

Bioodpady – zielony
pojemnik


















Resztki chleba
Skorupki po jajku
Filtry po kawie
Osci rybne
Resztki rybne (male porcje)
Resztki warzyw (np. obierki)
Fusy
Produkty mleczne i maczne
Resztki owocow (np.
orzechy)
Chusteczki higieniczne
Resztki zywnoscj (male porcje)
Torebki po herbacie
Galezie (< 15 cm)
Kwiaty
Odpady ogrodowe (bez ziemii)
Liscie, chwasty
Scinki roslin, skoszona trawe

Niedozwolone sa:
- Ziemia
- Plastiki (kubeczki, butelki, folia)
- Bioplastik
- Odchody zwierzat
- Odpadki z kuchni restauracji, imbisu
- Drewno impregnowane, malowane
- Materialy / skore

Makulatura – niebieski
pojemnik












Papier, tekture
Kartony po jajkach
Kartony (zlozone lub porwane)
Katalogi
Papier pakowy
Prospekty
Zeszyty
Papiery biurowe
Ksiazki telefoniczne
Gazety
Czasopisma

Nie wrzucamy:
- Tapety

Sperrmüll-Telefon
0800 9160600







Rowery
Sprzet ogrodowy
Meble (np. stoly, krzesla, szafy, materace,
regaly)
Kominki i kaloryfery, ktory nie byly
zabudowane (bez oleju)
Kosiarki (z pustym tankiem, nie elektryczne)
Sprzet sportowy / zabawki

Zabronione jest:
- Zlom samochodowy (motorowy)
- Sprzet chlodniczy

Odgraniczenie od odpadow
budowlanych:
Odpady wielkogabarytowe (Sperrmüll) to zazwyczaj
wszystko, co się zabiera podczas przeprowadzki

Zolty worek












Aluminium ( np. folia aluminiowa, zakretki)
Puszki roznego rodzaju
Opakowania z plastikowej pianki
Pojemniki po margarynie, jogurcie,
maslance)
Plastikowe butelki po plynach do
prania lub zmywania, po srodkach
czystosci
Folie plastikowe (np. reklamowki, worki)
Opakowania po sprayu, puste, nie
zawierajace szkodliwych srodkow (np. po
lakierze, dezodorancie)
Kartony po mleku, sokach
Opakowania po slodyczach

Zabronione:
- Sztucce plastikowe
- Zabawki
- Opakowanie z zawartoscia

Odpady elektroniczne
0800 9160600















Komputery / Tablety
Telewizory
kuchenki
HiFi-wieze
Expresy do kawy
Sprzet chlodniczy
Monitory
Maszynki do golenia
Toastery
Automaty i Zmywarki
Suszarki do bilelizny
Wkretarki / Wiertarki
Sczczoteczki elektryczne

Definicja: Odpady elektroniczne
zwykle zawierają wszystko, co posiada
wtyczkę, baterie lub akumulatory.

