Polnisch

VERPACKUNGEN

VERPACKUNGEN

PAPIER

OPAKOWANIA SZKLANE

Wrzucać
Stare opakowania
papierowe i kartonowe
ale również
papier i karton,
nie będące opakowaniami
np.:
gazety, czasopisma
ilustrowane,
prospekty, katalogi,
książki, zeszyty, koperty,
segregatory, papier listowy
i papier do pisania, czysty
papier z gospodarstwa
domowego, pudełka
(zgniecione)

Wrzucać
Wszelkie opakowania ze
szkła, posortowane na
szkło białe i kolorowe np.:
butelki i szło na środki
spożywcze, napoje,
kosmetyki, lekarstwa

Nie wrzucać
Papieru powleczonego
tworzywem
sztucznym, papieru
zanieczyszczonego,
kartonów po napojach,
zdjęć, tapet

OPAKOWANIA Z
MATERIAŁÓW LEKKICH

Wrzucać
Wszelkie opakowania z
tworzyw sztucznych
i kompozytowych,
materiałów tekstylnych,
ceramiki, styropianu,
drewna i materiałów
biorozkładalne np.:
butelki, kubki po jogurcie,
Nie wrzucać
folie, worki,
Żarówek,
opakowania próżniowe,
świetlówek,
opakowania do zamrażania
żarówek
żywności, kartony po
energooszczędnych, płyt
kuchennych ceramicznych, napojach, opakowania
blistrowe, naczynia
luster, lornetek,
jednorazowe
szkła ołowiowego
kryształowego,
Nie wrzucać
szklanych naczyń
Produktów z tworzyw
kuchennych,
sztucznych np.: zabawek,
fajansów, porcelany,
wykładzin podłogowych,
wazonów,
rur, doniczek, artykułów
szyb samochodowych
gospodarstwa domowego

OPAKOWANIA
METALOWE

ODZIEŻ
UŻYWANA

Wrzucać
Stare opakowania z
metalu
np.:
puszki po napojach,
puszki po konserwach,
puszki po żywności dla
zwierząt,
puszki po farbach i
lakierach,
tubki z metalu,
metalowe pokrywki,
metalowe folie
zamykające, zakrętki

Wrzucać
Czystą i nadającą się do
noszenia odzież,
nieuszkodzone torby i
paski, obrusy i pościel,
zasłony, nadające się do
noszenia obuwie
(związane parami)

Nie wrzucać
Narzędzi,
drutu, gwoździ,
części rowerowych,
elementów karoserii i
silników, metalowych
artykułów gospodarstwa
domowego,
suszarek na pranie

Nie wrzucać
Zepsutej odzieży,
brudnych, wilgotnych
tekstyliów, butów
narciarskich, łyżew,
butów do skatingu,
gumiaków, szmat do
sprzątania i odpadów
krawieckich, dywanów,
zabawek, maskotek

ODPADY BIO
Wrzucać
Odpadki warzyw i
owoców, suche środki
spożywcze, stałe reszki
potraw,
skorupki jaj,
kwiaty cięte, kwiaty
doniczkowe, fusy z kawy
i z herbaty z filtrem
papierowym,
skoszoną trawę,
liście i gałęzie
Nie wrzucać
Worków z tworzyw
sztucznych,
kości,
worków z odkurzaczy,
pieluch,
popiołu,
żwirku dla kotów i
odchodów małych
zwierząt, resztek
płynnych potraw jak
zupy, sosy, oleje,
marynaty

P R O S I M Y N I E Z O S TA W I A Ć O D P A D K Ó W O B O K P U N K T Ó W Z B I Ó R K I !

PAPIER

GLASVERPACKUNGEN

LEICHTVERPACKUNGEN METALLVERPACKUNGEN

ALTTEXTILIEN

Die Steirischen
Abfallwirtschaftsverbände

www.umwelt.graz.at

www.awv.steiermark.at

www.gscheitfeiern.at

www.abfallwirtschaft.steiermark.at

BIOABFALL

POZOSTAŁE ODPADY
Wrzucać

Popiół (zimny), doniczki,
szczotki, podpaski,
wiadra z tworzywa
sztucznego i metalu,
lustra, naczynia, lornetki,
żarówki, śmieci po
zamiataniu, odchody
małych zwierząt, żwirek
dla kotów,
drobne elementy
metalowe, narzędzia,
kości, skórę,
zanieczyszczony papier,
zabawki, worki z odkurzaczy,
tapety, pieluchy, zepsutą
odzież i obuwie, brudne,
wilgotne tekstylia, szmaty
do sprzątania, odpady
krawieckie

Nie wrzucać

odpadów biorozkładalnych,
gruzu budowlanego,
baterii,
złomu elektrycznego,
żarówek energooszczędnych,
świetlówek,
odpadów problematycznych,
naczyń jednorazowych,
opakowań, używanej odzieży
zdatnej do użytku

RESTMÜLL

Polnisch

CENTRUM RECYKLINGU (Recyclingcenter/Ressourcenpark)

Die Steirischen
Abfallwirtschaftsverbände

ODPADY PROBLEMATYCZNE
Są to niebezpieczne odpady,
które zazwyczaj pojawiają się
w prywatnych gospodarstwach
domowych
np.:
olej silnikowy, olej smarowniczy,
farby, kleje, substancje trujące,
rozpuszczalniki, butle z gazem,
gaśnice, lekarstwa, chemikalia

Duże urządzenia elektryczne
jak pralki, suszarki, kuchenki
elektryczne, zmywarki do naczyń

Drobne urządzenia elektryczne,
jarzeniówki i baterie
mogą być również oddawane
w punkcie zbiórki materiałów
problematycznych

Urządzenia z ekranami
telewizory, laptopy, monitory
komputerowe, monitory

Stare tłuszcze i oleje spożywcze
nie są odpadami problematycznymi,
muszą być jednak oddawane do
utylizacji oddzielnie np.: smalec
wieprzowy, oleje z potraw
konserwowanych w słoikach, oleje
po smażeniu frytek
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ZŁOM ELEKTRYCZNY BATERIE

Drobne urządzenia elektryczne
jak ekspresy do kawy, miksery, aparaty
fotograficzne, odtwarzacze DVD,
komputery i ich wyposażenie, telefony
komórkowe, odtwarzacze CD

ODPADY O DUŻYCH
ROZMIARACH
Są to odpady, które ze względu na
swoją wielkość lub masę nie mogą
być zbierane do pojemników na
pozostałe odpady
np.:
meble, rowery, dywany, materace,
stojaki na bieliznę, umywalki

ODPADY OGRODOWE
ak gałęzie drzew, żywopłotów,
krzewów i ścięta trawa

Urządzenia chłodnicze
jak klimatyzatory, lodówki i zamrażarki

Jarzeniówki
jak żarówki energooszczędne,
świetlówki
Baterie
jak baterie do zasilania urządzeń,
baterie guzikowe, akumulatorki
Przyjmowanie odpadów nie
podlega opłatom
Punkty sprzedaży o powierzchni
powyżej 150 m2, tylko przy zakupie
nowego urządzenia podobnego typu,
baterie w każdym wypadku!
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