Szelektív hulladékgyűjtési lista

Fekete tető

Barna tető

Kék tető
Szín üvegtípustól
függően

Vegyeshulladék-tárolóba
gyógyszer
pelenka, higiéniai hulladék
cigarettacsikk, porzsák
habszivacs
audió- és videókazetta, fénykép
szennyezett Styropor® (hungarocell)
beszáradt festék (csomagolva)
tapéta- és szőnyegpadló-maradék
festőfólia, üvegfátyol
háziállat- és macskaalom
madárhomok
iratrendező

Nem a vegyeshulladéktárolóba
nyers és főtt ételmaradék
csomagolás nélküli élelmiszer
csomagolás, italos- és tejesdoboz
(mint pl. Tetra Pak®)
elem
elektromos eszköz
energiatakarékos izzó
oldószer

Biohulladék-tárolóba
gyümölcs- és zöldséghulladék
konyhai hulladék (tojáshéj, hús- és
húsáru-maradék, csont, szálka)
nyers, főtt vagy romlott élelmiszer
(csomagolás nélkül!)
kenyér- és pékáru-maradék
kávézacc
konyharuha
lomb, virág, gyom, gyökér, kis ág,
vágott fű
kezeletlen fa fűrészpora

Nem a biohulladéktárolóba
(komposztálható) műanyagzacskó
csomagolás, műanyag
csomagolt élelmiszer
hamu, motorolaj
virágcserép
macskaalom és madárhomok
takarítási kosz
porszívózsák
pelenka, textilanyag
cigarettacsikk

Az ürítés napján – legkésőbb 6 óráig – gondoskodjon a tárolók járdára
való kihelyezéséről. Kérjük, figyeljen arra, hogy a tárolók teteje mindig
le legyen csukva.

Papírhulladék-tárolóba
papír
újság, magazin
papír- és kartoncsomagolás
egyéb karton

Nem a papírhulladéktárolóba
szennyezett papír
konyharuha
szalvéta
papírzsebkendő
higiéniai papír
sütőpapír
szennyezett papíredény
indigópapír, önmásolópapír
karbonpapír
pelenka
bevonattal ellátott papír
viaszos papír
öntapadós papír
tapétamaradék
fénykép
iratrendező

Sárga szemeteszsákba
Styropor® (hungarocell)
konzerv
italos doboz
kupakok/lezáró elemek
alumínium tál
alumínium tető (a dobozról/pohárról
leválasztva)
alufólia
italos- és tejesdoboz (mint pl. Tetra
Pak®)
vákuumcsomagolás
bevásárlószatyor, tasak, csomagoló
fólia
flakon/doboz/tasak (teljesen kiürítve):
mosogató-, mosó- és testápoló szerek
(nem üveg)
pohár/doboz (teljesen kiürítve)
tejtermékes, margarinos doboz stb.
habosított műanyag (teljesen kiürítve):
gyümölcs- és zöldségtartó doboz/tálca

Nem a sárga
szemeteszsákba
mindenféle olyan hulladék, mely nem
csomagolás
CD, DVD, audió- és videókazetta
élelmiszer
csomagolt élelmiszer

Részletes információk az Abfall-A-Z (Hulladék A-tól Z-ig) listánkban az
awista-starnberg.de/abfall-a-z weboldalon találhatók.

Üvegtárolóba
zöld, fehér és barna üveg

Nem az üvegtárolóba
üveg a tartalmával együtt
egyéb üveghulladék, mint pl. ivópohár,
üvegtábla vagy más üvegtárgy

Kérdése van vagy tanácsra lenne
szüksége?
Kérjük, hívjon minket!
Központ
Telefonszám: 08151 2726-0
Iroda nyitvatartási ideje:
H - cs: 		
08:00–tól 16:00 óráig
Péntek: 		
08:00–tól 13:00 óráig,
valamint egyeztetés szerint
AWISTA Starnberg KU
Moosstraße 5, 82319 Starnberg
Telefonszám: 08151 2726-0
Fax: 		
08151 2726-3730
E-mail: info@awista-starnberg.de
Web: www.awista-starnberg.de
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