polnisch

Segregacja odpadów – przewodnik
Niebieski pojemnik

WRZUCAMY:

–	Gazety, czasopisma, katalogi
–	Listy, koperty
–	Formularze, papier komputerowy
– Zeszyty, książki bez okładki
– Składane kartony, papier pakowy bez taśmy
–	Czyste worki papierowe
– Papierowe opakowania

NIE WRZUCAMY:

–	Papier pobrudzony lub powlekany
–	Papier parafinowany
–	Folie samoprzylepne
–	Kalki, papier samokopiujący
–	Resztki tapet
–	Opakowania po mleku lub napojach (Tetra pak) jak
również powlekane kubki po śmietance i jogurcie
prosimy dostarczyć do punktu przetwarzania surowców wtórnych

Brązowy pojemnik l‘organico

WRZUCAMY:

– N
 ieugotowane resztki warzyw, resztki owoców,
obierki od ziemniaków, skorupki od jajek i łupiny
orzechów
– Torebki od kawy i herbaty
– Zwiędłe bukiety, rośliny doniczkowe (bez
doniczki),ziemia kwiatowa (w małych ilościach)
– Odpady ogrodowe, takie jak liście, trawa, chwasty,
obcięte części drzew i krzewów w małych ilościach
– Gazety i papierowe ręczniki (bez detergentu) w
małych ilościach dla pochłaniania wilgoci
NIE WRZUCAMY:

– W
 orki na na śmieci z plastiku i nadające się na kompost
– Artykuły higieniczne z papieru, pieluszki
– Gotowane resztki warzyw, owoców, ziemniaków,
mięsa, ryb
– Kości, przyprawione sałatki, pieczywo
– Popiół
– żwirek dla kota i małych zwierząt
– Choinki
– Wielkogabarytowe obcięte części drzew i krzewów
pociąć na kawałki we własnym ogrodzie
Centrum informacyjne /strona odwrotna
–	Kamienie i gruz prosimy dostarczyć do punktu przetwarzania surowców wtórnych (maks. 0,1 m³)

Szary pojemnik

WRZUCAMY:

– W
 orki do odkurzaczy, śmieci po sprzątaniu ulicy,
popiół, niedopałki papierosów, żwirek dla kota i
małych zwierząt,
– Folia malarska, resztki wykładziny dywanowej, tapety
– Pieluszki, artykuły higieniczne z papieru
– Wyschnięte farby zapakowane w worki
– Gotowane resztki jedzenia, przyprawione sałatki,
mięso, kości, ryba zapakowane w worki
– Papier pobrudzony lub powlekany , papier parafinowany, kalki, papier samokopiujący
NIE WRZUCAMY:

– O
 pakowania z metalu, szkła i mat. sztucznych
prosimy dostarczyć do punktu przetwarzania odpadów
– Małe urządzenia elektryczne, odpady wielkogabaryprosimy dostarczyć do punktu
towe, złom i gruz
przetwarzania surowców wtórnych
– Materiały problemowe, takie jak lampy jarzeniowe i
energooszczędne, lakiery, rozpuszczalniki, baterie i
prosimy dostarczyć do punktu przetakumulatory
warzania surowców wtórnych
– Opakowania pomleku lub napojach (Tetra pak) jak
również powlekane kubki kubki po śmietance i jogurprosimy dostarczyć do punktu przetwarzania
cie
surowców

Segregacja odpadów – przewodnik
Brązowy pojemnik

Niebieski pojemnik

–	Wyłożyć ścianki małego brązowego pojemnika
na odpady organiczne gazetą to zapewni więcej
czystości i zmniejszy wilgoć w wiadrze

–	Kartony rozebrać lub złożyć
–	Częściopakowania,któreniesą wykonane z papieru,
(jakuchwytyztworzywasztucznegolub taśma)usunąć

–	Nigdy nie należy korzystać z reklamówek plastik nie
przetwarza się na kompost i przyspiesza pojawienie
się nieprzyjemnego zapachu, ponieważ odpady
organiczne rozkładają się w nim przedwcześnie

–	Papier całkowicie włożyć do pojemnika inaczej będzieonmokryiniebędzie się nadawał na
zużytkowanie

–	Mokre odpady kuchenne pozostawić, aby ociekły,
nansatęsptęnpienie owinąć w papier gazetowy
–	Mały pojemnik na odpady organiczne opróżniać
przynajmniejdwarazywtygodniu wtakisposóbwkuchni
nie powstaną żadne nieprzyjemne zapachy
–	Trzymać pokrywę pojemnika zamkniętą, aby
trzymać muchy lub inne owady z daleka
–	Skoszoną trawę pozostawić, aby wyschła w ogrodzie i wrzucić do pojemnika na odpadki organiczne
dopiero w dniu wywozu śmieci
–	Po każdym opróżnieniu pojemnika na odpady
organiczne włożyć warstwę z papieru gazetowego
reguluje to wilgoć i hamuje pojawienie się zapachów
–	W gorące miesiące letnie pojemnik na odpady organiczne schłodzić i odstawić w cieniste miejsce

–	Papiery, których nie można wyrzucić do pojemnika
z powodu ochrony danych, należy oddać firmom,
zajmującym się utylizacją dokumentów
Szary pojemnik
Jeśli u Państwa wyjątkowo powstało więcej śmieci,
niż się mieści w pojemniku, prosimy skorzystać z
naszych szarych worków. Jeden worek mieści 70
litrów. Cena detaliczna wynosi 6 euro i obejmuje
koszty wywiezienia i utylizacji odpadów.
WSKAZOWKA
Prosimy o pozostawienie zawiązanego worka koło
Państwa pojemnika na śmieci. Śmieciarka
odbierze następnym razem przy opróżnieniu
pojemnika.
Tutaj mogą Państwo kupić worki na śmieci:
–	w Centrum Informacyjnym Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami (tylko karta debetowa)
–	w punktach przetwarzania surowców wtórnych (tylko
karta debetowa)
–	w punkcie informacji turystycznej w pobliżu ratuszana placu Św. Marii (tylko gotówka)

Czy mają Państwo jeszcze pytania? Z chęcią
Państwu doradzimy
WIĘCEJ INFORMACJI:

Centrum informacyjne: Telefon 233-96200
Poniedziałek - Czwartek godz. 8 –16
Piątek godz. 8 –14
Fax 233-31215
awm@muenchen.de
Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
www.awm-muenchen.de

Ulotki i broszury AWM można uzyskać w Internecie,
punkcie Informacji turystycznej lub bezpośrednio w
Przedsiębiorstwie gospodarki odpadami.
WYDAWCA
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