Lista odpadów podlegających segregacji

Czarna
pokrywa

Brązowa
pokrywa

Niebieska
pokrywa
Pokrywa
według
rodzaju
szkła

W kontenerze na odpady
pozostałe
leki
pieluchy, odpady higieniczne
niedopałki papierosów, worki
z odkurzacza
guma piankowa
kasety audio i wideo, fotografie
zanieczyszczony styropian
zaschnięte farby (w opakowaniu)
resztki tapet i wykładzin
folie i włókniny malarskie
ściółka z klatek na zwierzęta
domowe, żwirek dla kota
piasek z klatek dla ptaków
segregatory

Nie nadają się do
kontenera na odpady
pozostałe
resztki potraw surowych
i gotowanych
nieopakowane artykuły spożywcze
opakowania, kartony po mleku
i napojach (jak np. Tetra Pak®)
baterie
urządzenia elektryczne
świetlówki energooszczędne
rozpuszczalniki

Do kontenera na odpady
organiczne
odpady z owoców i warzyw
odpady kuchenne (skorupki jajek,
resztki mięs i wędlin, kości, ości)
surowe, gotowane lub zepsute
artykuły spożywcze (nieopakowane!)
resztki chleba i pieczywa
fusy po kawie
ręczniki kuchenne
liście, kwiaty, chwasty, korzenie, małe
gałęzie, skoszona trawa
trociny z nieobrobionego drewna

Nie nadają się do
kontenera na odpad
organiczny
(kompostowalne) woreczki
plastikowe
opakowania, tworzywa sztuczne
opakowane artykuły spożywcze
popiół, sadza z oleju
doniczki
żwirek dla kota i piasek z klatek dla
ptaków
zmiotki
worki z odkurzacza
pieluchy, tekstylia
niedopałki papierosów

Kontenery z odpadami należy w dniu opróżniania ustawić na drodze
(najpóźniej do godziny 6:00) celem odbioru odpadów. Proszę
dopilnować, aby pokrywy kontenerów były zawsze zamknięte.

Do kontenera na papier
papier
gazety, czasopisma ilustrowane
opakowania z papieru i kartonu/
tektury
pozostałe produkty z kartonu/tektury

Nie nadają się do
kontenera na papier
zanieczyszczony papier
ręczniki kuchenne
serwetki
chusteczki papierowe
papiery higieniczne
papier do pieczenia
zanieczyszczone papierowe naczynia
kalka, papier samokopiujący
kalka maszynowa
pieluchy
papier powlekany
papier woskowany
papier samoprzylepny
resztki tapet
fotografie
segregatory

Do żółtego worka
styropian
konserwy
puszki po napojach
zamknięcia
tacki aluminiowe
pokrywy aluminiowe (oderwane od
kubków)
folie aluminiowe
kartony po mleku i napojach (jak np.
Tetra Pak®)
opakowania próżniowe
reklamówki, woreczki, folie
opakowaniowe
pojemniki (całkowicie opróżnione):
płyny do mycia naczyń, środki do
prania i produkty do pielęgnacji ciała
(nie ze szkła)
kubki (całkowicie opróżnione):
produkty mleczne, margaryna itp.
materiały piankowe (całkowicie
opróżnione):
pojemniki na owoce i warzywa

Nie nadają się do żółtego
worka
wszelkie odpady, które nie są
opakowaniami
płyty CD, DVD, kasety audio i wideo
artykuły spożywcze
opakowanie artykuły spożywcze

Szczegółowe informacje są dostępne w naszym poradniku
dotyczącym odpadów pod adresem awista-starnberg.de/abfall-a-z

Do kontenera na szkło
szkło zielone, brązowe, białe

Nie nadają się do
kontenera na szkło
słoiki z zawartością
pozostałe odpady szklane, takie
jak szklanki, szyby okienne lub inne
przedmioty ze szkła

Czy masz pytania lub potrzebujesz
porady?
Prosimy o kontakt telefoniczny.
Centrala serwisowa
Telefon: 08151 2726-0
Godziny otwarcia placówki:
pon.-czw.: 08:00–16:00
piątek:		 08:00–13:00
oraz w uzgodnionym terminie
AWISTA Starnberg KU
Moosstraße 5, 82319 Starnberg
Telefon:		
Faks: 		

08151 2726-0
08151 2726-3730

E-mail: info@awista-starnberg.de
Web: www.awista-starnberg.de

JAKI odpad do JAKIEGO kontenera?
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