Изхвърляне на отпадъците в Майнц

Bulgarisch

Моля разпределяйте отпадъците си на следните групи:
В сивите

В зеления

контейнери за
остатъчни
отпадъци се

контейнер за
биологични
отпадъци се

изхвърлят напр.

изхвърлят напр.

седмично прибиране или на 14 дни

памперси, санитарнохигиенни
материали
керамика и порцелан
лепящи ленти
лекарства (с изключение на
течните и цитостатиците
вредни отпадъци)
специални стъкла
(стъклокерамика, стъклени
блокове, стъкла на очила и др.)
гъби и кърпи за миене
торбички за прахосмукачка
улични отпадъци
тапети
остатъци от мокет
слама за домашни животни
цигарени угарки
В никакъв случай:
ел. уреди и електроника
артикули с размер до
40 x 40 x 20 cm се предават в
пунктовете за обратно
изкупуване или центрове за
рециклиране или се вика
службата за обемни отпадъци
вредни вещества
вредни
отпадъци
Към вредните
отпадъци спадат
напр.
батерии, ел. крушки
продукти за почистване и
химикали за поддръжка на
дърво
готварска мазнина и олио

В жълтите
чували се
изхвърлят напр.

Остатъците от готвено, както и
влажните отпадъци трябва да
бъдат завити добре в няколко
вестника!
Без:
найлонови торбички, дори и да
пише, че могат да бъдат
преработени на компост!
слама за домашни животни
изхвърля се с остатъчните
отпадъци

В зеления

контейнер за
хартиени
отпадъци се

Като обемни
отпадъци се
регистрират напр.

изхвърлят напр.

седмично прибиране

черупки от яйца
хранителни остатъци
хартиени домакински кърпи
клони от жив плет
утайка от кафе
кокали и кости
шума
отпадъци от плодове и
зеленчуци
хартия и картон, при положение,
че по тях има следи от храна
хартиени носни кърпи
окосена трева
цветя, стайни растения
чаени пликчета и листа
плевели
цитрусови плодове

Тел. за консултации със службата по
отпадъците в град Майнц: 12 34 56.

прибиране на 14 дни

само търговски опаковки от
метал, пластмаса и смесени
алуминиево фолио,
алуминиеви опаковки
картонени кутии от напитки,
сокове и мляко
кофички от кисело мляко
вакуумирани опаковки от кафе
консервени кутии и такива от
напитки
метални капачки
пластмасови бутилки
найлоново фолио
найлонови торбички
стиропор
Без:
стъкло
изхвърля се в
контейнера за стъкло
хартия, картон
изхвърлят се
в контейнера за хартия или се
предават в пунктовете за
обратно изкупуване или
центровете за рециклиране
Оставете жълтите чували на
границата на жилищния парцел,
до която може да се стигне с кола,
и то не по-рано от 18 часа в деня
преди прибирането и не по-късно
от 6 часа сутринта в самия ден на
прибиране.

прибиране на 14 дни

списания
проспекти
хартия за писане
хартиени опаковки
вестници
Без:
хартии със специално покритие
санитарнохигиенни материали
тапети
изхвърлят се с остатъчните
отпадъци
В зеления

контейнер за
стъкло се
изхвърлят напр.

повикване на тел. 12 34 34

мебели и други големи
домакински вещи, които поради
размера си не се побират в
контейнера за остатъчни
отпадъци, напр.:
легла, шкафове, дивани
колелета
големи ел. уреди и
електроника с размер над 40 x
40 x 20 cm като компютри,
телевизори, стереоуредби,
хладилници, монитори,
перални и др.
градински мебели
матраци
4 пъти годишно прибирането на
обемни отпадъци е безплатно.

прибиране на всеки 4 седмици

бутилки за еднократна
употреба
буркани
Без:
оловен кристал
стъкла от прозорци, огледала
огнеустойчиво стъкло
(стъклокерамика)
стъклени блокове
порцелан, керамика
изхвърлят се с остатъчните
отпадъци

Уговорете ден за прибиране на
тел. 12 34 34. Оставете обемните
отпадъци
на
границата
на
жилищния парцел, до която може
да се стигне с кола, и то не порано от 18 часа в деня преди
уговорения ден и не по-късно от 6
часа сутринта в самия уговорен
ден.

