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Pojemnik na od- Pojemnik na od- Żółty worek
pady zmieszane pady organiczne

Informationen in Polnisch

Makulatura

Do odpadów zmieszanych
należą, takie jak:

Odpady kuchenne,
takie jak:

Opakowania sprzedażowe, Zbiórka uliczna i pojemnik na
takie jak:
papier

• zmiotki
• worki do odkurzaczy
• pieluchy
• niedopałki papierosów
• popiół węglowy, popiół
drzewny
• podpaski, tampony
• waciki, wata
• resztki tapet
• resztki wykładzin dywanowych
• skóra
• guma
• żarówki
• resztki tkanin
• pozostałości świec woskowych
• zniszczone pończochy
• plastry, materiały opatrunkowe
• stare poduszki do stempli
• długopisy
• nożyki do golenia
• opony rowerowe
• szczoteczki do zębów
• zapalniczki jednorazowe
• zdjęcia na papierze fotograficznym, przezrocza
• wieszaki na odzież
• zabawki
• rury z tworzyw sztucznych
• skoroszyty (plastikowe)
• segregatory
• żwirek dla kotów
• resztki tapet
• wyschnięte resztki farb
• brudny styropian
• kasety wideo

• odpady z owoców i warzyw
• fusy z kawy i herbaty z
filtrami i torebkami herbaty
ekspresowej
• skorupki jaj
• nasiąkliwy papier jak filtry
z bibuły, chusteczki higieniczne z ligniny, papierowe
ręczniki kuchenne, serwetki, zabrudzone gazety
• wytłoczki po jajkach, tacki
z masy celulozowej (papier
-mâché) po owocach
• zmięty papier
• niewielkie ilości gotowanych resztek żywności
• zepsute i spleśniałe resztki
żywności
• kości
• włosy, pióra
• wełna drzewna (tylko z surowego drewna)

• Pojemniki plastikowe,
takie jak:
butelki po szamponach
butelki po detergentach
kubki po produktach
mlecznych
tacki piankowe po owocach, warzywach, mięsie
• Folie plastikowe
• Materiały wielowarstwowe, takie jak:
kartony po mleku i sokach
torebki po zupach
opakowania po kawie
opakowania po słodyczach
• Aluminium, takie jak:
tubki
wieczka kubków po jogurtach
folia po czekoladzie

• Puszki, takie jak:
puszki po napojach
puszki po konserwach
Odpady ogrodowe,
pojemniki po aerozolach
takie jak:
• resztki po cięciu żywopłotu (opróżnione)
kapsle
• ścięte gałęzie krzewów
• pokos trawy
• liście
• pozostałe odpady roślinne
Pojemniki na bioodpady i na odpady nienadające się
do powtórnego przetworzenia, żółte worki i makulaturę należy podstawić dopiero na krótko przed terminem ich opróżnienia/zbiórki, najpóźniej do godz.
6:00 w dniu opróżnienia/zbiórki.
Terminy znajdują się w kalendarzu zbiórek i na stronie
www.abfall-hdh.de.

• Odpady papieru, tektura i
karton, takie jak:
gazety
czasopisma
katalogi
broszury
papier i zeszyty do pisania,
druki
koperty
torebki po mące i cukrze
opakowania z tektury falistej
karton szary i biały
kartony po środkach piorących

Pojemnik
segregacyjny

• Odpady szklane:
szkło białe
szkło brązowe
szkło zielone
(inne kolorowe butelki należą
także do szkła zielonego)
• Puszki, takie jak:
puszki po napojach
puszki po konserwach
pojemniki po aerozolach
(opróżnione)
kapsle
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