Powiat Osnabrück – nasz dom.

WAŻNE WSKAZÓWKI DLA PAŃSTWA!
 dniu wywozu najpóźniej do godziny 06.00 muszą
W
być przygotowane na skraju ulicy pojemniki na śmieci,
worek na śmieci do utylizacji („żółty worek”) i odpady
wielkogabarytowe.

MAJĄ PAŃSTWO JESZCZE PYTANIA?

Dokąd

Pytania, życzenia lub propozycje prosimy kierować do
AWIGO pod numerem telefonu (0 54 01) 36 55 55.

z surowcami wtórnymi i śmieciami?

 ie ustawiać na słońcu pojemników na odpady
N
biologiczne i resztkowe oraz „żółtego worka”.
Zapobiega to powstawaniu nieprzyjemnych zapachów
i gniciu.

PORADY DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO

Nie wrzucać mokrych odpadów do pojemnika na śmieci. Wilgotne odpady i resztki potraw należy najlepiej
zapakować w papier gazetowy

SORTOWANIA I ODDZIELANIA

 ie wciskać odpadów zbyt mocno do pojemników
N
na śmieci, aby możliwe było ich kompletne opróżnienie.
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Torby papierowe z pojemnika do sortowania odpadów biologicznych mogą być bez problemów kompostowane. Do pojemnika na odpady biologiczne nie
wrzucać toreb plastikowych - nawet nadających się
do kompostowania.

PROSZĘ POINFORMOWAĆ RÓWNIEŻ
WSPÓŁLOKATORÓW.
Współlokatorów z innych krajów proszę również poinformować, że niniejsza ulotka dostępna jest także
w dziesięciu innych językach (arabskim, bułgarskim,
angielskim, francuskim, włoskim, polskim, rosyjskim,
rumuńskim, hiszpańskim, tureckim).
AWIGO Abfallwirtschaft
Landkreis Osnabrück GmbH
Niedersachsenstraße 19
D-49124 Georgsmarienhütte
info@awigo.de

www.awigo.de

www.awigo.de

Prawidłowe sortowanie i oddzielanie surowców
wtórnych i odpadów
Pozostałe śmieci

Popiół, kasety, papier śniadaniowy,
zasłony prysznicowe, rękawice jednorazowego użytku, szyby okienne, żarówki,
guma, artykuły higieniczne, zmiecione
śmieci, resztki świec, kości, worki do odkurzaczy, stłuczka gliniana, pieluchy, niedopałki papierosów itp.
UWAGA: nie wrzucać odpadów, nadających się do
przetworzenia!
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Makulatura

P

Czysty papier i tektura, gazety, magazyny, zeszyty, katalogi, kartony, papier
pakunkowy, torby papierowe itp.
UWAGA: nie wrzucać papieru, powlekanego aluminium lub tworzywem
sztucznym, ani resztek tapet!

Odpady biologiczne

Wszystkie odpady kuchenne, takie jak
np. resztki owoców i warzyw, obierki z
kartofli i skorupki z jajek, resztki chleba i
potraw bez kości i ości, torebki herbaty,
filtry do kawy, papierowe ściereczki
kuchenne, kwiaty cięte, odpady ogrodowe itp.
UWAGA: nie wrzucać plastikowych toreb, plastikowych
worków na śmieci nadających się do kompostowania
ani siatek na owoce i warzywa!
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Opakowania

Wszystkie opakowania jak na przykład
tubki, puszki, pokrywki aluminiowe i
metalowe plastikowe torby i plastikowe
kubki. Wyjątek stanowią opakowania z
papieru lub kartonu, które należy wrzucać do pojemnika na makulaturę.
UWAGA: do żółtych worków / żółtych pojemników nie
wrzucać innych odpadów! Ponadto pamiętać, że żółtych
worków nie można wrzucać do żółtych pojemników.
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Zużyte szkło

Słoiki i butelki jednorazowe bez pokrywek, zakrętek lub korków, posortowane
na szkło przezroczyste i kolorowe należy
wyrzucać do jednego z ponad 300 kontenerów na szkło w powiecie Osnabrück.
UWAGA: nie wrzucać luster, szkła okiennego, szklanek,
kamionki, porcelany ani szkła żaroodpornego. Butelki
niebieskie, czerwone i w innych kolorach wrzucać do
kontenera na szkło zielone!

Odpady zielone

Liście, skoszoną trawę i ścięte krzewy
lub żywopłoty, drobne gałęzie oraz kwiaty
i rośliny najlepiej kompostować samemu
w pryzmie kompostowej lub w przyrządzie
do szybkiego kompostowania albo oddać
do punktu zbiórki odpadów zielonych.

Odpady o charakterze
specjalnym

Odpady prywatne, mogące być szkodliwe
dla środowiska naturalnego, jak np. resztki
farb i lakierów, baterie, środki ochrony
roślin, lampy fluorescencyjne, odczynniki
fotograficzne i dla majsterkowiczów należy oddawać w
ruchomych punktach zbiorczych.

Jak na zawołanie!
Przed zadzwonieniem do nas należy wiedzieć, co i w
jakiej ilości ma zostać utylizowane. Odpady wielkogabarytowe, i złom elektroniczny proszę zgłaszać pod
następującym numerem telefonu:

(0 54 01 ) 36 55 55

Odpady wielkogabarytowe

Wielkogabarytowe przedmioty wyposażenia wnętrz z prywatnych gospodarstw
domowych, których ze względu na wielkość lub właściwości nie można wyrzucić do pojemnika na odpady pozostałe.
Są to np. meble, materace, rowery czy deski do prasowania.
UWAGA: materiały budowlane, gruz budowlany, części
samochodowe, drzwi lub płoty nie będą zabierane!

Zużyty sprzęt elektryczny

Dotyczy to także zużytego sprzętu
elektrycznego, takiego jak telewizory,
komputery, monitory i kuchenki mikrofalowe.
UWAGA: prosimy o wyrozumiałość,
że dla małych urządzeń elektrycznych, takich jak odtwarzacz DVD, suszarka do włosów, telefon komórkowy,
ekspres do kawy, telefon stacjonarny czy toster, nie są
przydzielane oddzielne zlecenia odbioru. Jeśli uzgodniony
jest termin odbioru dużych urządzeń, mogą Państwo
oczywiście dołożyć także małe urządzenia elektryczne.

