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Ważne wskazówki dla Państwa! 

-	 W	dniu	wywozu	najpóźniej do godziny 6:00 muszą 
 być przygotowane na skraju ulicy pojemniki na śmieci, 
 worek na śmieci do utylizacji („żółty worek”) i odpady 
 wielkogabarytowe. 

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

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

-	 Nie wciskać odpadów zbyt mocno do pojemników 
 na śmieci, aby możliwe było ich kompletne opróżnienie. 

-	 Torby papierowe z pojemnika do sortowania odpadów 
 biologicznych mogą być bez problemów kompostowane. 
	 Nie wrzucać siatek plastikowych do pojemnika na
 odpady biologiczne.	

Proszę poinformować również 
współlokatorów.

Współlokatorów z innych krajów proszę poinformować 
również, że niniejsza ulotka jest dostępna także po rosyjski, 
polski, turecku i po włosku.

Mają Państwo jeszcze pytania?

Pytania, życzenia lub propozycje prosimy kierować do 
AWIGO pod numerem telefonu (05401) 3655-55.



Prawidłowe sortowanie i oddzielanie surowców wtórnych i odpadów
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 toreb plastikowych lub siatek 
na owoce i warzyw!

Makulatura
Czysty papier i tektura, gazety, magazyny, 
zeszyty, katalogi, kartony, papier pakunko-
wy, torby papierowe itp.  
Uwaga: nie wrzucać papieru, powlekanego 
aluminium lub tworzywem sztucznym, 

ani resztek tapet!

Opakowania
Wszystkie opakowania z zielonym punk-
tem, na przykład tubki, puszki, pokrywki 
aluminiowe i metalowe, siatki i kubki 
plastikowe. Wyjątek stanowią opakowania 
z papieru lub kartonu, które należy wrzucać 

do pojemnika na makulaturę.  
Uwaga: do żółtych worków lub żółtego pojemnika na 
śmieci nie wrzucać innych odpadów!  

Pozostałe śmieci
Popiół, kasety, papier śniadaniowy, stward-
niałe farby klejowe, zasłony prysznicowe, 
rękawice jednorazowego użytku, szyby 
okienne, żarówki, guma, artykuły higienicz-
ne, zmiecione śmieci, resztki świec, kości, 

worki do odkurzaczy, stłuczka gliniana, pieluchy, niedopałki 
papierosów itp.  
Uwaga: nie wrzucać odpadów, nadających się do 
ponownego wykorzystania! 

Zużyte szkło
Słoiki i butelki jednorazowe z „zielonym 
punktem” lub bez, bez pokrywek, zakrętek 
lub korków, posortowane na szkło prze-
zroczyste i kolorowe należy utylizować w 
ponad 400 pojemnikach na szkło, ustawio-

nych przez Powiat Osnabrück. 
Uwaga: nie wrzucać szkła okiennego, luster, kamionki, 
porcelany i szkła żaroodpornego!

Odpady kompostowalne
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.
Uwaga: do punktu zbiórki odpadów zielonych należy 
oddawać tylko odpady zielone z ogrodów! 

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.

Odpady wielkogabarytowe
Odpady domowe, które nie mieszczą 
się w „szarym pojemniku na odpady 
resztkowe”, takie jak meble, materace, 
rowery czy deski do prasowania.  
Uwaga: materiały budowlane, 

gruz budowlany, części samochodowe, drzwi lub płoty 
nie będą zabierane!  

Duże urządzenia AGD
Duże urządzenia AGD z metalu, jak np. 
lodówki, pralki, suszarki do bielizny, zmy-
warki do naczyń, kuchenki, zamrażarki 
będą odbierane bezpłatnie.  

Złom elektroniczny
Duże urządzenia elektroniczne i złom 
elektroniczny, jak telewizory, komputery, 
monitory czy kuchenki mikrofalowe, 
będą odbierane bezpłatnie.
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Jak na zawołanie!  
Przed zadzwonieniem do nas należy wiedzieć, co i w 
jakiej ilości ma zostać utylizowane. Odpady wielkoga-
barytowe, duże urządzenia AGD i złom elektroniczny 
proszę zgłaszać pod następującym numerem telefonu: 

(05401) 3655-55
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