Instrukcja sortowania odpadów
Gdzie należy gromadzić odpady?
Inne odpady
Odpady biologiczne
Pojemnik na odpady biologiczne
służy do odpadów
kompostowalnych z kuchni i
ogrodu, np.:
resztki jedzenia (surowe, gotowane,
zepsute), odpady z owoców i
warzyw, filtry po kawie i herbacie,
kości, odpady ogrodowe, ściółka dla
małych zwierząt, skorupki jaj, rośliny
doniczkowe i cięte
Do zbierania w kuchni nadają się:
Torebki papierowe, worki kompostowalne, np. ze
skrobii kukurydzianej, papier gazetowy lub
kuchenne ręczniki papierowe
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Artykuły kosmetyczne, kredki, szczoteczki do
zębów, ścierki, porcelana, szkło, odpady
drewniane, pieluchy jednorazowe, zmiotki, popiół,
tapety, worki z odkurzaczy, przeterminowane
zapakowane artykuły spożywcze, wysuszone
farby dyspersyjne, lekarstwa

Wskazówki dotyczące sortowania innych
odpadów
na www.egst.de/wohin.php
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Kontenery na zużyte szkło
Makulatura
Gazety, katalogi, czasopisma, książki,
kartony, niepowlekane opakowania tekturowe,
zeszyty szkolne, składane kartony tekturowe,
koperty

Żółty worek/ Żółty pojemnik na śmieci
Do opakowań
z tworzyw sztucznych:
np.kubki po jogurtach, średniej wielkości
butelki po środkach czyszczących, folie,
opakowania ze styropianu
z metalu:
np. puszki po konserwach, zakrętki metalowe,
folia aluminiowa
mieszanych:
np. opakowania po kawie, torebki po zupach,
kartony po mleku, opakowania po słodyczach,
opakowania po sokach

Puste pojemniki szklane, jak np. słoiki po dżemie,
butelki po winie i szampanie, słoiczki po jedzeniu dla
niemowląt, butelki po perfumach
Nie wrzucać szkła płaskiego (np. okna lub lustra)!

Substancje niebezpieczne
Np. pozostałości po środkach czyszczących,
lakiery, rozpylacze ze szkodliwymi resztkami
zawartości, lekarstwa, preparaty do
czyszczenia pędzli, baterie, płynne resztki farb,
herbicydy, pestycydy, środki ochrony drewna
Pojazd zbierający substancje niebezpieczne
zatrzymuje się przynajmniej 4 razy w roku w
każdej gminie należącej do Powiatu Steinfurt.
Oddawanie substancji niebezpiecznych jest dla
mieszkańców bezpłatne.
Terminy odbioru na www.egst.de
Na naszej stronie
internetowej znajdą
Państwo również punkty
zbiorcze zużytych urządzeń
elektrycznych!

