polnisch

Usuwanie odpadków w mieście Mainz
Proszę sortować wasze odpady do następujących grup
Do czarnego
pojemnika
na pozostale
odpady
naleŜą na przyklad:

Do zielonego
pojemnika
na odpady
biologiczne
naleŜą np.:

tygodniowo/ opróŜnianie 14-dni

opróŜnianie co tydzień














resztki tapet
pieluszki
pelne torebki odkurzacza
zmiotki uliczne
niedopalki papierosów
arlykuly hygieniczne
porcelana, ceramika
guma
paski klejące
skóra
resztki wykladzin podlogowe
(male ilości)
gąbki i ścierki do mycia

 odpady z owocow i jarzyn
 resztki Ŝywności
 osad z kawy i woreczki
lub liście z herbaty
 skorupki z jajek
 kwiaty cięte lub doniczkowe
 owoce cytrusowe
 odpady z Ŝywoplótow
 liście z drzew, chwasty, trawa
 papierowe kuchenne
 chusteczki papierowe
 papier i karton posmarowane
jedzeniem

Do zóltych
worków naleŜy
wkładać np.:

Do zielonego
pojemnika na
papier naleŜą np.:

odbieranie co 14 dni
Tylko odpadki po opakowaniach
z metalu, tworzywa sztucznego lub
mat. zespolonych :









puszki po konserwach i napojach
metalowe nakrywki
folie, opakow, alumin
kartony po napojach, kartoniki po
mleku i sokach
opak, po kawie sproszk
folie plastykowe, torebki,
reklamówki
kubeczki po jogurcie
butelki plast. jednorrazowego
uŜycia
styropian z opakowań

Gotowane resztki Ŝywności i
wilgotne odpadki zawinięte mocno 
w kilku warstwach papieru
Wylączone są:
gazetowego!
Papier, karton, i szklo, obojetnie czy
z oznaczeniem "zielony punkt" czy
tez nie.
Gdzie to dać?
Do waszego pojemnika na szkło czy
teŜ na papier lub do odpowiednich
kotenerów na punkcie zbornym.

opróŜnianie co 14 dni






gazety
tygodniki
prospekty
papier do pisania
opakowania z papieru lub kartonu

Ale nie:
 tapety
 atykuly hygien
 papiery powlekane

Potrzebę usunięcia odpadów o
duŜych rozmiarach naleŜy
zgłosić:
na telefon 123434
Meble i inne duŜe przedmioty uŜytku
domowego, które ze względu na
wielkość nie pasują do pojemnika na
pozostale odpady:
 przedmioty wyposaŜenia
domowego
 materace
 urządzenia elektryczne i
elektroniczne o wielkości
odkurzacza, np. telewizory,
instalacje HiFi, pralki itp
 monitory komputerowe
 lodówki

Do zielonego poj. Odpady te odbierane są do 4 razy w
roku bezplatnie.
na szklo
naleŜy dawać np.:
co 4 tygodnie
 butelki jednoraz, uŜycia, bez
zakrętek
 konserwy, szklanki
Ale nie:
 porcelana, fajans
 szklo okienne
 lustra

Uzgodnijcie tefonicznie pod nr.
123434 termin odbioru.
W uzgodnionym dniu wystawcie te
odpady najpóŜniej do 6-tej na
granicy działki, najwcześniej jednak
po godz. 18-tej dnia poprzedniego.

