polnisch

Co należy wrzucać do jakiego pojemnika?
Dzisiejsze odpady są naszymi jutrzejszymi surowcami. Aby odpady móc poddać recyklingowi, należy je gromadzić
osobno. To jest możliwe tylko z Państwa pomocą. Znają już Państwo różnokolorowe pojemniki i publiczne punkty
zbiórki odpadów. Poniżej prezentujemy dokładny sposób prawidłowej segregacji odpadów:

Brązowy pojemnik

Żółty pojemnik

Wszelkie odpady z kuchni i ogrodu

Opróżnione opakowania z tworzyw
sztucznych, metalu i materiałów
kompozytowych

 dpady kuchenne, np. warzywa, łupiny
O
owoców, skorupki jajek, fusy z kawy, filtry do
kawy, torebki po herbacie
Odpady roślinne, np. zwiędłe bukiety
kwiatów, zużyta ziemia kwiatowa, zwiędłe
rośliny pokojowe, odpady ogrodowe, np.
odpady roślinne pochodzące z cięcia drzew,
krzewów i żywopłotów (rozdrobnione),
skoszona trawa (podsuszona), liście, dzikie
zioła

Metal, np. konserwy, puszki po napojach,
zakrętki, miski aluminiowe, pokrywki
aluminiowe, folie aluminiowe
Materiały kompozytowe, np. kartony po
napojach i mleku
Tworzywa sztuczne, np. folie, reklamówki,
butelki po płynach do mycia naczyń, płynach do
prania i środkach do higieny osobistej, kubki po
produktach mlecznych, itp., tworzywa
piankowe, styropian

Wywóz co 2 tygodnie

Niebieski pojemnik / kontener
na papier

Wywóz co 2 tygodnie

Szary pojemnik

Wszystko z papieru i tektury

Wszelkie odpady powstające
w gospodarstwie domowym

Koperty, książki, kartony, katalogi, papier, torby
papierowe, tektura, pudełka, tektura falista,
czasopisma, gazety, opakowania z papieru lub
tektury, np. torebki po mące, kartony po proszku
do prania

Resztki gotowanych potraw, mięso, odpady
higieniczne, np. chusteczki higieniczne,
pieluszki, plastry, worki do odkurzaczy, śmieci,
popiół, żwirek dla kotów itp., zabrudzone surowce
wtórne, niedopałki papierosów

Wywóz co 4 tygodnie

Wywóz co tydzień

Odpady wielkogabarytowe i złom
elektroniczny

Wszelkie większe przedmioty lub urządzenia
elektroniczne

Artykuły gospodarstwa domowego, rowery,
meble ogrodowe, stoły, krzesła, szafy, materace, regały,
dywany
Sprzęt elektroniczny, pralki, lodówki i zamrażarki, telewizory, piece i kuchenki, zmywarki, suszarki, komputery

Bezpłatny wywóz. Telefoniczne uzgadnianie terminów
pod numerem 0201 / 854 - 1111 lub pod adresem
e-mail sperrmuell @ ebe-essen.de
Małe urządzenia elektryczne, żelazka, wiertarki,
maszynki do golenia, tostery i ekspresy do kawy muszą
zostać dostarczone do Centrum Recyklingu.
Odpady są przyjmowane bezpłatnie.
Dalsze informacje uzyskają Państwo pod
numerem telefonu 0201 / 854 - 2222

Pojazd do wywozu materiałów
szkodliwych

Wszelkie materiały o właściwościach
trujących i żrących

Baterie (akumulatory samochodowe i małe
baterie), płyn hamulcowy, płyn do chłodnicy,
chemikalia, żarówki energooszczędne, świetlówki,
farby, lakiery, rozpuszczalniki, kwasy, ługi, środki
czystości na użytek gospodarstwa domowego,
środki chwastobójcze, aerozole z pozostałą
zawartością
Bezpłatne oddanie do Centrum Recyklingu lub
pojazdu do zbiórki odpadów szkodliwych.
Dalsze informacje uzyskają Państwo pod
numerem telefonu 0201 / 854 - 2222
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Kontener na szkło
Wszystko ze szkła

Butelki i słoiki po konserwach, butelki ze szkła
po napojach sortowane na: brązowe, białe,
zielone

Kontener na używaną odzież
Niepotrzebne tekstylia

Odzież (zapakowana w worki), buty (powiązane
parami)

deutsch

Was gehört in welche Tonne?
Abfälle von heute sind unsere Rohstoffe von morgen. Um Abfälle wiederverwerten zu können, sollten sie
getrennt gesammelt werden. Dies geht nur mit Ihrer Hilfe. Sie kennen die verschiedenfarbigen Behälter und
die öffentlichen Sammelplätze für die Abfallentsorgung. In der Übersicht sehen Sie genau, was wohin gehört:

Braune Tonne

Gelbe Tonne

Restentleerte Verkaufsverpackungen
aus Kunststoff, Metall und
Verbundstoffen
 unststoff, z. B. Folien, Tragetaschen,
K
Flaschen von Spül-, Wasch- und Körperpflegemitteln, Becher von Milchprodukten, etc., Schaumstoffe, Styropor

Metall,
z. B. Konserven, Getränkedosen,
Verschlüsse, Alu-Schalen, Alu-Deckel,
Alu-Folien
 erbundstoff, z. B. Getränke- und
V
Milchkartons
Leerung alle 2 Wochen

Alles aus Küche und Garten
Küchenabfälle, z. B. Gemüse, Obstschalen, Eierschalen, Kaffeesatz, Filtertüten,
Teebeutel, Knochen
Pflanzenabfälle, z. B. verwelkte Blumensträuße, verbrauchte Blumenerde,
verwelkte Teile von Zimmerpflanzen,
Gartenabfälle, z. B. Baum-, Strauch- und
Heckenschnitt (zerkleinert), Rasenschnitt
(angetrocknet), Laub, Wildkräuter
Leerung alle 2 Wochen

Blaue Tonne/Papiercontainer
Alles aus Papier und Pappe
Briefumschläge, Bücher, Kartons,
Kataloge, Papier, Papiertüten, Pappe,
Schachteln, Wellpappe, Zeitschriften,
Zeitungen, Verpackungen aus Papier
oder Pappe, z. B. Mehltüten,
Waschmittelkartons
Leerung alle 4 Wochen

Sperrmüll und Elektroschrott

Alle größeren oder elektronischen Gegenstände
Hausrat, Fahrräder, Gartenmöbel, Tische, Stühle,
Schränke, Matratzen, Regale, Teppiche, sperrige
Kunststoffgegenstände
Großelektrogeräte, Waschmaschinen, Kühl- und
Gefrierschränke, Fernsehgeräte, Öfen und Herde,
Geschirrspülmaschinen, Trockner, Computer

Graue Tonne

Alle Reste aus dem Haushalt
gekochte Essensreste, Fleisch, Abfälle aus
dem Hygienebereich, z. B. Papiertaschentücher, Windeln, Pflaster, Staubsaugerbeutel, Kehricht, Asche, Katzenstreu etc.,
verschmutzte Wertstoffe, Zigarettenkippen
Leerung wöchentlich
Kostenlose Abholung. Termine unter
0201/854-1111 oder per E-Mail an
sperrmuell@ebe-essen.de
Kleinelektrogeräte, Bügeleisen, Bohrmaschinen,
Rasierer, Toaster und Kaffeemaschinen müssen
zum Recyclinghof gebracht werden.
Die Abgabe ist kostenlos.
Weitere Informationen unter 0201/854-2222

Schadstoffmobil / Recyclinghof

Alles was giftig und ätzend ist
Batterien (Auto- und Kleinbatterien),
Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit, Chemikalien, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Farben, Lacke, Lösungsmittel, Säuren,
Laugen, Haushaltsreiniger, Pflanzengifte,
Spraydosen mit Resten
Kostenlose Abgabe am Schadstoffmobil.
Mehr Information unter 0201/854-2222
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Altglascontainer

Alles aus Glas
Flaschen und Konservengläser, Trinkgläser
sortiert nach: Braunglas, Weißglas,
Grünglas

Altkleidercontainer

Textilien, die nicht mehr benötigt
werden
Bekleidung (in Tüten verpackt),
Schuhe (paarweise gebündelt)

