polnisch

Segregowanie odpadów
Niebieski pojemnik na papier

TUTAJ WRZUCAMY:

–	Gazety, magazyny, katalogi, prospekty
–	Listy, kopertyi
–	Formularze, wydruki komputerowe
– Zeszyty, książki bez okładek
– Złożone kartony, papier pakowy bez taśm klejącej
– Czyste, papierowe torebki
– Opakowania papierowe

TEGO NIE WRZUCAMY:

– P
 apier brudny lub powlekany - do pojemnika na
pozostałe odpady
– Papier woskowany - do pojemnika na pozostałe odpady
– Folie samoprzylepne- do pojemnika na pozostałe
odpady
– Kalki - do pojemnika na pozostałe odpady
– Pozostałości tapety - do pojemnika na pozostałe odpady
– Opakowania po mleku lub napojach (Tetrapak), powlekane pojemniki po śmietanie lub jogurcie- do pojemnika
na surowce wtórne

Brązowy kontener na odpady bio

TUTAJ WRZUCAMY:

–
–
–
–
–
–
–
–

 ozostałości warzyw, sałatek i owoców (surowe i gotowane)
P
Pozostałości mięsa i ryb (surowe i gotowane)
Obierki z kartofli, jajek, orzechów i owoców
(Stare) pieczywo i wypieki
Osad z kawy, filtry z kawy, torebki po kawie
Kwiaty i rośliny (bez doniczki), ziemia do kwiatków
Pocięte krzewy, ścięte gałęzie, trawa i liście
Papier gazetowy oraz kuchenny w małych ilościach, aby
zbierać wilgoć

TEGO NIE WRZUCAMY:

– P
 lastikowe torebki, podlegające kompostowaniu worki na
śmieci
– Szkło
– Papier toaletowy (higieniczny), pieluchy
– Popiół
– Odpady po małych zwierzętach oraz kotach
– Drzewka świąteczne → proszę do punktu selektywnej zbiórki
– Duże  części drzew i krzewów → w ramach własnego ogrodu, do cięcia lub kontakt z infolinią / na odwrocie
– Kamienie i gruz budowlany → proszę do punktu selektywnej
zbiórki

Szary pojemnik na pozostałe odpady

TUTAJ WRZUCAMY:

– W
 orki od odkurzacza, zamiecione odpady z ulicy, popiół,
końcówki papierosów (niedopałki), zawartość kuwety kota,
klatek zwierząt domowych
– Folia malarska, pozostałości wykładziny, tapety
– Pieluchy, papier higieniczny ( toaletowy)
– Zaschnięte farby pakowane w woreczkach
– Zanieczyszczone lub powlekane papiery, papiery woskowe i
kalki

TEGO NIE WRZUCAMY:

– O
 pakowania z metalu, szkła i tworzywa sztucznego →
proszę do pojemników na surowce wtórne
– Małe urządzenia elektryczne, duże odpady, złommetalowy i
gruz budowlany → proszę do punktów selektywnej zbiórki
– Materiały problematyczne ze świetlówek, lamp
energooszczędnych, lakiery, rozpuszczalniki, baterie i
akumulatory → proszę do punktów selektywnej zbiórki lub
mobilnych punktów odbiorczych
– Opakowania po mleku lub napojach (Tetrapak), powlekane
pojemniki po śmietanie lub jogurcie → do pojemnika na
surowce wtórne
– Dobrze zachowana odzież używana → proszę do
pomarańczowych pojemników na odzież

Segregowanie odpadów
Brązowy kontener na odpady bio
– M
 ały, brązowy pojemnik na odpady bio wyłożyć
niewielką ilością papieru gazetowego, zapewnia
czystość i wchłania wilgoć w pojemniku.
– P
 roszę nie wrzucać do pojemnika na odpady bio
żadnych woreczków plastikowych. Plastik nie podlega kompostowaniu.
– Ś
 ciętą trawę wprowadzać do pojemnika bio w stanie
suchym.
– W
 gorących, letnich miesiącach ustawiać pojemnik
na odpady bio w chłodnym i zacienionym miejscu.
– W
 Niemczech zbyt wiele jadalnych jeszcze środków
spożywczych trafia do śmieci. Proszę zatem
pamiętać, aby do pojemnika na odpady bio wrzucać
rzeczywiście te odpadki, których powstania nie da się
uniknąć.
W ten sposób z odpadów bio w München powstaje
ziemia

Niebieski pojemnik na papier
– K
 artony rozłożyć lub złożyć
– Części opakowań, które nie są z papieru (np. plastikowe uchwyty lub pasy klejone) usunąć
– Papier umieszczać w całości w pojemniku, w innym
przypadku ulega zawilgoceniu i nie nadaje się do wykorzystania
– Papiery, które ze względu na ochronę danych osobowych nie mogą trafić do pojemnika, oddaje się do
firm niszczących akta
Szary pojemnik na pozostałe odpady
Jeśli powstaje u Państwa więcej odpadów niż mieści się
w szarym pojemniku, proszę używać naszych szarych
worków na śmieci. Jeden worek to 70 litrów. W cenie za
sztukę w wysokości 6 Euro ujęte są koszty odbioru i utylizacji. Proszę ustawić związany worek obok pojemnika
na pozostałe odpady.
Tutaj mogą Państwo kupić szary worek na odpady:
– W infocentrum zakładu odpadów (tylko karta EC)
– W punktach selektywnej zbiórki (tylko karta EC)
– W informacji miejskiej w ratuszu przy Marienplatz
(Tylko gotówka)
Adresy i godziny otwarcia Infocentrum

Pytania? Chętnie doradzimy
WIĘCEJ INFORMACJI

infocentrum: telefon 089 233-96200
Poniedziałek- czwartek 8.-16.00
Piątek 8-14.00
Telefax 233-31215
awm@muenchen.de
Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
www.awm-muenchen.de

Broszury i dokumenty zakładu gospodarki odpadami mogą Państwo uzyskać przez internet, w informacji
miejskiej w ratuszu lub bezpośrednio w zakładzie
gospodarki odpadami.
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