Prawie wszystkie składowiska odpadów w
okręgu Dachau są otwarte od wtorku do
soboty.

Brązowy pojemnik – ważne informacje
Z odpadów ekologicznych produkowany jest
kompost.

Odpady i surowce wtórne mogą tam Państwo
oddawać w normalnych domowych ilościach.
Proszę jednak zwrócić uwagę, że za niektóre
odpady będą pobierane opłaty (€)

Do pojemnika należą: resztki jedzenia,
resztki owoców i warzyw, skorupki jaj, filtry
z kawy, worki po herbacie, resztki z ogrodu,
liście, skoszona trawa itp.

Baterie
Gruz budowlany €
Płyty CD
Korki z butelek
Urządzenia elektryczne
Butelki szklane (max. 1 m³/tydzień) €
Resztki ogrodowe
(max. 1 m³/tydzień)
Tusze z drukarek
Szkło
Drewno (max. 1 m³/tydzień) €
Kartony (max. 1 m³/tydzień) Wosk ze świeczki
Akumulatory z samochodu
Ubrania
Tłuszcz kuchenny
Urządzenia chłodnicze
Lampy energooszczędne
Metale
Skrzynki (max. 5 sztuk/tydzień)
Papier
Opony €
Dezodoranty w sprayu
Obuwie
Odpady €
Opakowania

Plastikowe worki, worki z tworzywa
sztucznego, brud, popiół, papierowe
chusteczki, pieluchy, piasek dla kota,
papierosy oraz inne z pojemnika
nienadającego sie do recyklingu nie należą
do pojemnika z odpadami ekologicznymi!

Landratsamt Dachau
Kommunale Abfallwirtschaft

INFO

Proszę do opakowywania odpadów
ekologicznych używać tylko papierowych
ręczniczków, chusteczek (dostępnych w
drogeriach) albo gazet.
Mają Państwo pytania? Chętnie służymy
pomocą. Informacje dotyczące składowania
odpadów w okręgu Dachau.

Informacja
Segregacja odpadów
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Polnisch

Sortowanie odpadów:
Surowce wtórne

Odpady

Odpady
ekologiczne

Papier /
Kartony

Szkło

Opakowania

Nienadające sie do Odpady
recyklingu
problemowe

Resztki jedzenia
Resztki owoców
Resztki warzyw
Filtry do kawy
Resztki ogrodowe

Papier
Gazety
Kartony
Broszury
Katalogi

białe
brązowe
zielone

Folie
Kubki
Aluminium
Puszki
Pojemniki po sokach,
jogurtach
Styropian

Worki do odkurzacza
Pieluchy
Piasek dla kota
Chusteczki higieniczne
Ogólny brud
Popiół (opakowane w

Wszystkie opakowania
oprócz papieru/kartonu i
szkła

Kasety video

Gdzie?

Nie!

Tak!

sortowanie wg. koloru

Rozpuszczalnik
Środki ochrony drewna
Środki ochrony roślin
Dezodoranty w sprayu
Substancje rżące
Środki czystości

worku)

Tego nie wolno:

Tego nie wolno:

Tego nie wolno:

Tego nie wolno:

Tego nie wolno:

Tego nie wolno:

L Plastikowych torb
L Piasku dla kota
L Popiołu
L Ulicznego brudu
L Pojemników z
tworzywa stucznego
à odpady nienadające
sie do recyklingu

L Resztki tapet
L Papierowych
chusteczek
L Papieru
parafinowanego

L Szkła żaroodporne
L Form do pieczenia
L Dzbanków po kawie
L Szkła kryształowe
L Porcelany
à odpady nienadające
się do recyklingu

L Plastikowych
przedmiotów
L Urządzeń
elektrycznych
L Kaset video
L Szkła, papieru,
kartonu

L Surowców wtórnych
L Odpadów ekologicznych
L Odpadów problemowych
L Papieru/kartonu

L Farb
L Starych lekarstw

Brązowy pojemnik
na odpady
ekologiczne

Pojemnik na papier
albo
składowisko
odpadów

Pojemnik na szkło
albo
składowisko
odpadów

Żółty pojemnik
albo
składowisko
odpadów

Szary pojemnik na
Mobilny serwis
odpady nienadające się Terminy i miejsca
składowania proszę o kontakt
do recyklingu

à odpady nienadające
się do recyklingu

à proszę o kontakt z
Urzędem Gospodarki
Komunalnej

z Urzędem Gospodarki

