Bioodpady

Lekkie opakowania

Makulatury

Szklo

Śmietnik

Organiczne odpady n.p: z kuchni
lub ogrodu.

Opakowania wykonane z tworzyw
sztucznych, metalu i kompozytowych
materiałów (nie szkło i papier)

Odpady papieru, kartonu , tektura

Butelki, słoiki, opakowania ze szkla.
Prosze na farby sortowac.

Wszystkie nienadające się do
recyklingu odpady, które nie są
duże.

Do tego naleza :

Do tego naleza :

Do tego naleza :

Do tego naleza :

Do tego naleza :

Zwjedniete kwiaty,skoróbki z
jajek,odpadki z miesa,ryb, warzyw ,
fusy z kawy i herbaty, resztki np. z
orzechów ,husteczki higeniczne.
Zepsute owoce, warzywa i i ich
odpady.

Pojemniki po farbach i rury (puste).
Kartony po napojach,mleku , itp
.Puszki, plastikowe butelki,
metalowe opakowania,
styropian,korki.

Segregatory z tektury (bez metalu),
broszury, książki, papier biurowy,
kserokopie , pudełka, opakowania z
papieru, torby papierowe czyste,
tektura, czasopisma, gazety

Butelki od wina, szampana, soków i
ketchupu. Słoiki po warzywach i
inne opakowania szklane

Stare leki, popiol, CD, slajdy, dyski,
farby dyspersyjne (suche), wkłady
atramentowe, zdjęcia, żarówki,
domowe śmieci, kosmetyki,
plastikowe naczynia, stluczki z
porcelany, wklady z odkurzaczy,
gąbka, tapety, pieluchy, niedopałki
papierosów

To nalezy do :

To nalezy do :

To nalezy do :

To nalezy do :

To nalezy do :

Bio-pojemnik

Worek żółty / zielony pojemnik

Makulatury , pojemnik publiczny
na papier

Pojemniki na szklo publicznego
uzytku

Śmietnik

Prosze tu nie wrzucac !!!

Prosze tu nie wrzucac !!!

Prosze tu nie wrzucac !!!

Prosze tu nie wrzucac !!!

Prosze tu nie wrzucac !!!

Popiół, śmieci od zwierzat
(zwir,trociny), worki do odkurzaczy,
pieluchy, niedopałki papierosów ►
naleza do pojemnika z reszta śmieci

Tektura, papier ► papieru Tony
szkła butelki ► szklany pojemnik .
Wyroby z drewna, wiadra,
porcelana, garnki, patelnie, zabawki
►wystawka/Spermüll
nie zwrotne butelki ► reszta
Śmietnik

Powlekany papier, papier
pergaminowy, tapeta ► smietnik
Opakowania po napojach ► żółty
worek / pojemnik zielony

Szklo z szyb samochodowych ►
Warsztaty samochodowe.
Szkła ołowiowe, żarówki, ceramika,
porcelana, szkło z szyb,lustro ►
śmietnik, Teresita świetlówek ►
recykling . Niebieskie szkło
►pojemnik na szkło zielone.

Resztki z farb ,lakierów,stare
baterie,kleje,oleje► Schadstoffmobil
(zobacz terminy)
gruz z budowy/remontów ►
recykling/Bauhof
używana odzież, ubrania,buty ,posciel
,itp ► kontener na odziez i
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