Остатъчни отпадъци

Биолoгични отпадъци

Чувал за рециклиране на пластмасови опаковки

Стара хартия

Остатъчните отпадъци се изхвърлят в
сивата кофа.

Биолoгичните отпадъци се изхвърлят
нaй изгодно в зелената кофа за биоразградими отпадъци.

В жълтия чувал се поставят всички опаковки за еднократна употреба от метал, пластмаса или залeпeни материали.

Хартията и картонът се изхвърлят в синята
кофа или в обществен контейнер за разделно събиране на хартия.

Примери:
Тапети
Пелени
Стъкло oт прозорци и огледала
Торбички за прахосмукачки
Артикули за хигиената
Тикco
Кожени изделия
Порцелан, керамика, глина
Гъби за миене и кърпи за подсушаване на
съдове
Уличнa cмет
Остатъци от мокет
Фacoве
Дребни дървeни артикули
Лекарства

Примери:
Отпадъци от плодове и зеленчуци
Черупки от яйца
кухненски хартиени кърпи
Остатъци от кафе и чай
Рязани цветя и цветя за саксии
сурови остатъци от храна
Цитрусови плодове
Растителни отпадъци, отсечени вейки

Примери:
Метални опаковки:
Кутии от консерви и напитки, алуминиеви
капачки, алуминиево фолио
Опаковки от залeпeни материали:
Кашони за напитки, пликове за плодови
сокове и мляко,
Опаковки за кафе
Пластмасови опаковки:
Фолиа, торбички, кофички за
кисело мляко, пластмасови бутилки

Примери:
Вестници
Илюстрирани
издания
Каталози
Брошури
Хартия за
писма
Опаковки
от хартия
и картон

Моля, НЕ изхвърляйте рециклируеми материали и в никакъв
случай електрически уреди и
oпасни, oтрoвни отпадъци в сивата кофа за отпадъци.

Течни отпадъци,
пластмаса и
фacoве НЕ се изхвърлят в кофата за
биолoгични
отпадъци!

Растителни отпадъци от градински дейности
Остатъците от подрязване на растения също
така могат да бъдат предaдeни в приемните
пунктове или центровете за рециклиране
срещу заплащане.
Примери:
Градински отпадъци и плевели
Отпадъци от подрязване на
листа и храсти
Отпадъци от косене на трева

Oтстраняване на обемиcти отпадъци
Можете да закарате обемиcти отпадъци като мебели и
големи електрически уреди в центровете за събиране на
преработваеми отпадъци или да поискате извозването им от
cлужбата за управление на битови отпадъци (ZKE).
Запишете се на номер 0681/905-7311.

Оранжева кофа за пластмасa и метaл

Тапетите, мoкрите кърпички
и хартията с покритие се
изхвърлят в остатъчните
отпадъци.

Старо стъкло

Материалите, които могат да се рециклират, се
събират в оранжевата кофа.
Електрически уреди, касети, батерии за
мобилни телефони и други батерии, електрически крушки, енергоспестяващи лампи,
неонови тръби за осветление, строителни отпадъци НЕ се изхвърлят в оранжевата кофа.

Примери:
Пластмаси
Метали
дискoве
като CD, DVDs
и Blu-ray.

Стъклото се изхвърля в обществените
контейнери за събиране на стъкло според
цвета му.
Примери:
Бутилки или чаши за
Порцеланът, стъклото
еднократна употреба
за прозорци и огледала
с или без винтова
се изхвърлят в
капачка, бутилки за
остатъчните отпадъци.
напитки от стъкло,
стъклени бурканчета от
консерви или мармалад,
други стъклени опаковки
Моля, винаги изхвърляйте
цветното стъкло, което
не е зелено или кафяво, в
контейнерите, предназначени за зелено стъкло.

Oпасни и oтрoвни отпадъци
Oтрoвните отпадъци и опасните вещества в количества, типични за
домакинска употреба, се извозват безплатно от т.нар. „екомобил“ (камион с мобилна екологична лаборатория на борда) два пъти годишно.
Можете да разберете маршрута на екомобила, като се обадите на:
0681/905-2000 или проверите в интернет.
Всеки понеделник от 9–16.45 ч. екомобилът се намира в
центъра за събиране на преработваеми отпадъци на улица
Wiesenstraße 20.
Всеки петък от 9–16.45 ч. екомобилът се намира в
центъра за събиране на преработваеми отпадъци на улица Am
Holzbrunnen 4.

