Opakowania są zbyt cenne,
aby stały się odpadami.

powstaje z nich cenny kompost, idealny nawóz dla gleby.

Przyłącz się i segreguj
prawidłowo. To się nam
wszystkim opłaca!

Dlatego nie wolno
ich wrzucać do odpadów zmieszanych.
Opakowania składają się z ważnych surowców, które można przetworzyć na
nowe produkty. Oznacza to, że zostaną
zrecyklingowane. Jednak pod warunkiem, że opakowania ze szkła, papieru
i tektury oraz z materiałów lekkich (tworzyw sztucznych i materiałów złożonych,
aluminium i blachy białej) będą zbierane oddzielnie i w ten sposób można
je będzie wprowadzić do obiegu przetwarzania odpadów.

Odpady organiczne należy
wrzucać do pojemnika na
odpady biologiczne lub
na pryzmę kompostową.
Z nich powstaje cenna próchnica.
Natura nie zna pojęcia odpadów. Jej
odpady, takie jak liście lub drewno,
ulegają rozkładowi. Od 30 do 50 procent odpadów z gospodarstw domowych również może ulegać
rozkładowi, nadaje się do kompostowania. W specjalnych instalacjach

Właściwa segregacja odpadów – to
się przysłuży nam wszystkim i odciąży
środowisko. Im więcej odpadów będzie
źle segregowanych, tym większy będzie
nakład na ich ponowną segregację w
sortowniach. Część z nich wciąż jeszcze
trzeba sortować ręcznie.

Oto, co możesz zrobić,
aby uniknąć powstawania
odpadów:
• Podczas zakupów zrezygnuj z produktów, które mają niepotrzebne opakowanie.
• Jeżeli to możliwe, korzystaj z opakowań
wielokrotnego użytku.
• Kupuj towary luzem, np. warzywa i owoce.
• Korzystaj z opakowań wielokrotnego
użytku, jeżeli jest to zasadne.
• Korzystaj z produktów w opakowaniach możliwych do uzupełniania.
• Do przenoszenia produktów do
domu używaj reklamówek, siatek
materiałowych lub koszyków.
• Pakuj śniadanie do pracy do plastikowych pojemników wielokrotnego
użytku.
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Prawidłowa segregacja
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Pojemnik na odpady
organiczne

Pojemnik na papier
(pojemnik niebieski)

Żółty worek

Odpady zmieszane

Około jednej trzeciej odpadów domowych może
ulec rozkładowi. Dlatego należy je gromadzić
osobno w pojemniku na odpady organiczne.
Powstaje z nich cenny kompost.

Do pojemnika na papier są wrzucane wszystkie
druki i opakowania papierowe/tekturowe.

Do żółtego worka/żółtego pojemnika wrzucamy
tylko opakowania z tworzywa sztucznego, metalu i
materiałów złożonych (np. opakowania napojów).

To wrzucamy

druki (gazety, czasopisma, książki, zeszyty, katalogi), papier piśmienniczy, zeszyty szkolne, koperty, kartony i tektury, papier do pakowania, opakowania (np. torebki po mące, cukierkach, pudełka
po papierosach).

Do odpadów zmieszanych należą wszystkie odpady niemożliwe do ponownego przetworzenia, których nie wolno wrzucać do żółtego worka/pojemnika, pojemnika na odpady organiczne, papier lub
odpady szklane.

potrawy i resztki potraw (także zgniłe i spleśniałe
resztki warzyw i owoców, resztki chleba), skorupki od jajek, łupiny orzechów, filtry do kawy, fusy
kawowe, torebki z herbatą, rośliny doniczkowe (bez doniczek), kwiaty, ziemia do kwiatów,
gałązki bożonarodzeniowe, choinki, skoszona trawa, ścinki drzewne, gałązki krzewów, liście, rośliny
dowolnego gatunku, siano, słoma, kora, spady
owocowe, włosy, pierze, trociny, wełna drzewna,
resztki organiczne, papier kuchenny

Tego nie wrzucamy
szkło, metal, plastik, popiół, węgiel drzewny,
śmieci, worki do odkurzacza, pudełka po papierosach, artykuły higieniczne, pieluchy, opakowania
po napojach, żwirek dla kota, obrobione drewno,
kamienie, piasek...

Ważne
Odpady organiczne najlepiej zawinąć w gazetę
i następnie wrzucić do pojemnika. Odpadów
organicznych zebranych do torebek plastikowych nie należy wrzucać do pojemnika razem
z torebką, tylko je z niej wysypać. Torebki plastikowe należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Pojemnik na odpady organiczne
należy zawsze dokładnie zamknąć.
Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnego zapachu, nie wystawiać pojemnika na odpady organiczne na działanie słońca i, jeżeli to możliwe,
włożyć materiał strukturalny, taki jak gałęzie,
kwiaty, łodygi, ziemię, korzenie itp. Serwetki,
ręczniki papierowe lub zawinięcie odpadów organicznych w papier także wiążą wilgoć, a co za
tym idzie i zapachy.
Zimą nie ma możliwości opróżnienia pojemnika na odpady organiczne z powodu zamrożenia
odpadów. Tu pomaga wyłożenie lub przykrycie
dna pojemnika tekturą albo papierem.

To wrzucamy

Papier, tektura i kartony powinny być czyste.
Należy usunąć taśmy samoprzylepne lub naklejki.

Tego nie wrzucamy
zerwane tapety, zużyty papier toaletowy i serwetki papierowe, kalka maszynowa i zwykła, zabrudzony papier woskowany, papiery i tektury powlekane, torby wysyłkowe z wyściółką z two-rzywa
sztucznego (wszystko to trafia do odpadów zmieszanych) oraz opakowania po napojach (te trafiają
do żółtego worka/pojemnika).

Ważne
Opakowania z papieru, tektury lub kartony należy
zgnieść. Przed wrzuceniem do pojemnika dużych
kartonów należy je porwać na drobne części.
Nie „wpychać” kartonów na siłę do pojemnika.
Należy oddzielić elementy opakowania od innych
materiałów, np. w przypadku pudełek z czekoladkami lub papierosami. Do kontenera/pojemnika na papier wolno wrzucać tylko opakowania papierowe; elementy z tworzyw sztucznych i „sreberka” wrzucamy do żółtego worka/pojemnika.

Kontener na odpady szklane
Tutaj wrzucamy opakowania szklane bezzwrotne,
np. słoiki po marmoladach lub sałatkach warzywnych, butelki po winie. Nie wrzucamy między innymi szyb okiennych, szkła zbrojonego, szkła lustra,
szkła ołowiowego, ceramiki, żarówek, przedmiotów
domowych ze szkła lub kamienia – te wrzucamy do
pojemnika na odpady zmieszane.

Tu wrzucamy takie opakowania
… z tworzywa sztucznego: folie, butelki, torebki,
kubki (np. po jogurcie), opakowania ze styropianu, tubki (np. po paście do zębów)
… z blachy białej: puszki po konserwach, kapsle,
nakrętki
… z aluminium: wieczka, folie (np. po czekoladzie), foremki, puste opakowania po dezodorantach, torebki (np. po zupach)
… z materiałów złożonych: kartony po napojach
(mleku, soku), opakowania próżniowe

popiół, kalka lub kalka maszynowa, zużyte zapalniczki, żarówki, guma, śmieci, długopisy, skóra,
szmatki, ceramika, worki do odkurzaczy, szyby
okienne, szkło lustra, resztki tapet, artykuły higieniczne, pieluchy, styropian budowlany, pokrywki, materiały opatrunkowe, taśmy samoprzylepne, szmaty

Tego nie wrzucamy

Tego nie wrzucamy

płyty CD, dyskietki, jednorazowe maszynki do golenia, koszulki przezroczyste, zabawki z tworzywa sztucznego, klisze, szczoteczki do zębów, płyty
styropianowe, sprzęty domowe z tworzywa sztucznego (np. miski, wiadra), długopisy, różne przedmioty użytkowe – wszystko to wrzucamy do odpadów zmieszanych

odpady możliwe do kompostowania (organiczne), opakowania (żółty worek/pojemnik), gazety,
czasopisma, książki (do pojemnika na papier),
substancje szkodliwe

Ważne
Opakowania muszą być puste, ale nie umyte.
Opakowania złożone z większej liczby materiałów
należy rozłożyć na pojedyncze elementy, czyli np.
całkowicie zerwać aluminiowe wieczko z kubka po jogurcie, oddzielić folię aluminiową od papieru po czekoladzie – papier należy wrzucić do pojemnika/kontenera na papier.
Opakowań złożonych z różnych materiałów nie należy
wkładać do siebie, a więc nie wtykać kubka po jogurcie do puszki po konserwie – tylko utylizować osobno.

To wrzucamy

Ważne
Substancje szkodliwe, takie jak świetlówki, lampy energooszczędne, baterie i kwasy należy
oddawać do mobilnej służby zbierania odpadów
szkodliwych. Terminy przyjazdu podano w kalendarzu terminów odbioru odpadów. Do odpadów
szkodliwych zaliczają się także pojemniki
z resztkami lakierów lub rozpuszczalników.
Resztki farby ściennej należy pozostawić do
wyschnięcia i wrzucić do pojemnika na odpady
zmieszane. Puste opakowania (po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach) można wrzucić do
żółtego worka/pojemnika
.

Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE)
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Service:
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14:00 - 18:00 Uhr

