Szkło

Makulatura /
karton /
opakowania
papierowe

Opakowania z
metalu, tworzywa
sztucznego i materiałów zespolonych

Odpady
biologiczne

Odpady wielkogabarytowe oraz duże
urządzenia elektryczne i elektroniczne

Odpady
szczególne

Odpady
resztowe

Do tej kategorii
zaliczamy np.:
butelki po napojach
słoiki po marynatach
słoiki po musztardzie i
dżemach
butelki po oleju
spożywczym i keczupie
szklane opakowania
kosmetyków i lekarstw

Do tej kategorii
zaliczamy np.:
gazety
czasopisma
czasopisma ilustrowane
prospekty
katalogi
kalendarze
książki
papier listowy
zeszyty szkolne
papier do drukarek
koperty
papier do pakowania
papier ozdobny do pakowania prezentów
torebki papierowe
pojemniki na jajka
pudełka kartonowe
(np. po ciastkach i
czekoladkach)
pudełka po papierosach
(bez folii i staniolu)
kartony (pociÍte i
złożone)

Do tej kategorii
zaliczamy np.:
opakowania metalowe
puszki po napojach
konserwy
pojemniki po żywności
dla zwierząt
blaszane puszki na
ciastka
zakrÍtki i zamkniÍcia
metalowe
miseczki i pokrywki
aluminiowe
puste pojemniki po
sprayach
wiadra i puszki po
farbach, opróżnione do
czysta pÍdzlem

Do tej kategorii
zaliczamy np.:
resztki jarzyn i owoców
skórki owoców
południowych
fusy kawy i herbaty wraz
z filtrem
resztki potraw nie
gotowanych
resztki chleba
skorupki jajek
włosy
trawa z trawników
listowie
obciÍte czÍści kwiatów, krzewów i drzew
dzikie zioła
kwiaty ciÍte
rośliny doniczkowe
(bez doniczki)
pojedyncze warstwy
papieru kuchennego i
gazetowego

Odpady
wielkogabarytowe
Do tej kategorii
zaliczamy np.:
meble
stelaże łóżek
materace
lampy
regały
telewizory
komputery
urządzenia do
odtwarzania muzyki
pralki
zmywarki
urządzenia chłodnicze
piece kuchenne i
grzewcze (bez resztek
oleju i cegie ̦
szamotowych)
dywany i wykładziny
(zwiniÍte i związane)
odkurzacze
puste walizki
rowery i hulajnogi
wózki dzieciÍce
meble ogrodowe i
narzÍdzia ogrodnicze
kosze i balie na pranie

Do tej kategorii
zaliczamy np.:
środki służące do
odbejcowania
kleje uniwersalne
środki do pielÍgnacji
samochodu
baterie
chemikalia
środki dezynfekcyjne
żarówki
energooszczÍdne
farby (zawierające
rozpuszczalniki)
chemikalia fotograficzne
środki grzybobójcze
trucizny wszelkiego
rodzaju
środki ochrony drewna
środki owadobójcze
środki do czyszczenia na
zimno
materiały klejące
lakiery (zawierające
rozpuszczalniki)
ługi
świetlówki
rozpuszczalniki
środki do mycia silników
nitrorozpuszczalniki
filtry olejowe
lepiszcza olejowe
środki ochrony roślin
środki do czyszczenia
pÍdzli
środki przeciwkorozyjne
kwasy
środki czyszczące do
urządzeń sanitarnych
terpentyna

Do tej kategorii
zaliczamy np.:
popiół i zmiotki
worki z odkurzacza
resztki papierosów
pieluszki i podpaski
używane chusteczki
higieniczne
mocno zabrudzony
papier i opakowania
fotografie i negatywy
produkty jednorazowego
użytku jak np.
zapalniczke, długopisy,
golarki jednorazowe
zepsute przedmioty
użytkowe jak np.
zabawki dzieciÍce,
żarówki, przybory do
pisania, szklanki, lustra
płyty gramofonowe,
kasety audio i video
resztki z robót
budowlanych i
renowacyjnych, jak np.
resztki tapet, folia
malarska, resztki kabli,
styropian izolacyjny,
stwardniałe farby
resztki z prac rÍcznych jak
ścinki skóry i gumy
używane ścierki do
czyszczenia i myjki
stare garnki, patelnie i
zastawa stołowa
strzykawki jednorazowe
(w pojemnikach
zabezpieczonych przed
przekłuciem)
gotowane resztki potraw,
szczególnie ryby, miÍso i
kości
skórki od sera i kiełbasy
oleje spożywcze i
tłuszcze
nieorganiczna ściółka dla
zwierząt
odchody zwierząt
domowych
(psów,
kotów)

opakowania z tworzywa
sztucznego
butelki po napojach
folie opakowań
reklamówki
kubki po jogurcie
pojemniki po margarynie
miseczki styropianowe i
styropian z opakowań
doniczki plastykowe
plastykowe butelki po
środkach czyszczących,
myjących i służących do
pielÍgnacji ciała wiadra
po farbach, opróżnione
do czysta pÍdzlem
torebki serwisowe i
plastykowe naczynia
jednorazowego użytku
opakowania z
materiałów zespolonych
(opakowania z różnorodnych materiałów,
nie dających siÍ rozdzielić rÍcznie)
kartony po sokach i
mleku
opakowania próżniowe
(np. po kawie)
opakowania z kartonu
wzmocnione folią

Szkło białe

Szkło zielone

Punkt zbioru

Mobilny
w
zbiór odpadó
specjalnych

Szkło brązowe

Prawidłowe usuwanie:
a) Oddanie w mobilnych i
stacjonarnych
punktach zbiórki
odpadów
szczególnych. Terminy
patrz prasa codzienna
i kalendarz wywózki
odpadów.

nik
Pojem
na
st
kompo

Makulatura

Prawidłowe usuwanie:
Szkło należy wrzucać do
kontenerów z podziałem
na szkło białe, zielone i
brązowe. Szkło w innych
kolorach wrzucać do
pojemnika na szkło
zielone. ZakrÍtki usuwać
w żółtym worku (Gelber
Sack).
Uwaga!
Do tego rodzaju odpadów nie zalicza siÍ np.:
szkło okienne
lustra
ceramika
porcelana
butelki z wypalanej glinki
żarówki
świetlówki
Ważne wskazówki:
Z kontenerów na odpady
szklane wolno jest korzystać tylko w dni robocze
od godz. 7.00 do 19.00.
Odstawianie szkła i
innych odpadów przy
kontenerach jest
zabronione.

Prawidłowe usuwanie:
a) Zbiórki makulatury
przeprowadzane przez
zrzeszenia. Terminy
patrz kalendarz
wywozu odpadów.
b) Kontener na
makulaturÍ.
Uwaga! Do tego
rodzaju odpadów nie
zaliczają siÍ np.:
tapety
chusteczki higieniczne
kartony po sokach
i mleku
fotografie
kalka
papier samokopiujący
jak kalka
papier zabrudzony
Ważne wskazówki:
Z kontenerów na makulaturÍ wolno jest korzystać
tylko w dni robocze od
godz. 7.00 do godz.
19.00. Odstawianie makulatury, kartonów i innych odpadów przy kontenerach jest zabronione.

Dalsze informacje i terminy wywózki patrz
kalendarz wywozu odpadów powiatu Verden.
Odpowiedzi na pytania dootyczące odpadów
udziela placówka doradcza (Abfallberatung)
pod numerem telefonu: (04231) 15-678.

Prawid ̦owe usuwanie:
Gelber Sack. Zbiórka co
dwa tygodnie
równocześnie z
pojemnikami na odpady
resztowe. Numer telefenu
na wypadek pytań i skarg
znajduje siÍ w kalendarzu
wywozu odpadów.

Prawidłowe usuwanie:
a) Kompostowanie na
kompoście we
własnym ogrodzie
b) Korzystanie z pojemnika na kompost.
Opróżnienie co 2
tygodnie. Terminy
patrz kalendarz
wywozu odpadów.

Ważne wskazówki:
Nie wszystko, co oznaczone jest Zielonym Punktem (Grüner Punkt) należy usuwać w żółtym
worku. Do tego rodzaju
odpadów nie zaliczaja siÍ
np.:
a) opakowania ze szkła
(porównaj kolumnÍ 1)
b) opakowania z papieru i
kartonu (porównaj
kolumnÍ 2)
Niewłaściwe napełnione
żółte worki lub worki
zawierające odpady
obcego przeznaczenia
bądż odpady resztowe
nie bÍdą zabierane.
Prosimy wkładać do
worka opakowania
opróżnione z resztek
zawartości.

Uwaga!
Do tego rodzaju
odpadów nie zaliczają
siÍ np.:
resztki ryb i miÍsa
kości
skórki od sera i kiełbasy
oleje i tłuszcze
odchody zwierzÍce
padlina zwierząt
pieluszki
zmiotki
reklamówki

!

Ważne wskazówki:
Odpady kuchenne należy
wyrzucać do pojemnika
na kompost bez torebek
plastykowych. Dla zapobiegniÍcia nieprzyjemnym
zapachom można owinąć
odpady w papier gazetowy lub włożyć do torebki
papierowej.
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Prawidłowe usuwanie:
Odbiór na wezwanie. W
razie zapotrzebowania
zamówić wywóz na
karcie odpadów
wielkogabarytowych
(różwej).
Uwaga!
Do tego rodzaju
odpadów nie zaliczają
siÍ np.:
przedmioty pochodzące
z robót budowlanych i
remontowych
drzwi i okna
kaloryfery
ceramika sanitarna i
kafelki
wanny i bojlery
resztki tapet
płoty
lustra i szkło
opony i czÍści
samochodowe
odpady w workach i
kartonach
pozostałe odpady
resztowe (patrz
kolumna 7)
uszkodzone małe
urządzenia elektryczne,
jak np. toster, suszarka
do włosów, aparat do
golenia, radio, budzik
(porównaj kolumna 8)
Prawidłowe usuwanie:
możliwość oddania na
składowiskach śmieci

Ważne wskazówki:
Zużyte oleje mineralne,
akumulatory samochodowe i baterie należy
zwrócić w punktach ich
sprzedaży.

Pojemnik
na odpady
resztowe

Prawidłowe usuwanie:
Pojemniki na odpady
resztowe. Opróżnianie z
reguły co 2 tygodnie.
Terminy patrz kalendarz
wywózki odpadów.

Małe urządzenia elektryczne
i elektroniczne

Do tej kategorii zaliczamy np.:
tostery
suszarki do włosów
aparaty do golenia
radia
budziki
maszyny do kawy
żelazka
elektryczne czajniki
na wodÍ
telefony
komórkowe

Prawidłowe usuwanie:
Bezpłatne oddanie na składowiskach śmieci. Godziny
otwarcia patrz kalendarz wywózki odpadów.

Polnisch

Landkreis Prawidłowe sortowanie odpadów
Verden

