Куди подіти сміття?
Інформація про найважливіші види відходів
Oрганічні відходи (Bioabfälle)

Макулатура (Altpapier)

Кухонні відходи такі як:

 Журнали, каталоги
 kартонні коробки та паперові фрагменти

 Фруктові та овочеві залишки, залишки їжі
 М'ясо-рибні відходи і кістки (не належать до компосту)
 Кавова гуща та фільтри, чайна гуща та пакетики
 Паперові рушники

Садові відходи, такі як:
 Газон вирізки, листя, бур'яни і т.д., рослинні і квіткові залишки

 Ці органічні відходи або належать до бакa для органічних відходів, або їх
можна компостувати у власному саду. Збір відбувається кожні 2 тижні в зимові
місяці, щотижня в літній час (див. календар відходів).

 Тільки органічні відходи без домішок можна переробляти в якісний
компост з низьким рівнем забруднення.

Упаковки (Vepackungen)
 Банки, замикання, кришки
 пластмаси (e.B пластикові пакети, йогуртові чашки, пляшки шампуню і т.д.)
 Чиста полістиролова композитна упаковка (e.B пакети для напоїв).
 Алюмінієва фольга та кришки

 Ці відходи належать до жовтого мішка. Збір відбувається кожні 2 тижні (див.
календар відходів)

 Уникати краще, ніж переробляти! Використовуйте багаторазові
системи та продукти, які пропонуються без упаковки!

Відпрацьоване скло (Altglas)
 Будь ласка, принесіть відпрацьоване скло в контейнер для сміття склa (див.
календар відходів).
Він збирається окремо за кольором (білий/коричневий/зелений).

 Будь ласка, використовуйте багаторазові пляшки замість
одноразової упаковки, де це можливо.

 Макулатура відноситься в сміттєвий бак (бункер з синьою кришкою). Це все
буде Спорожняється протягом 4 тижнів (див. календар відходів).
Якщо у вашому муніципалітеті є збір макулатури асоціаціями, ви можете
надати ці колекції папір в комплекті, в картонних коробках або паперових
пакетах.

 Пишіть, друкуйте та копіюйте папір з обох сторін! Використовуйте
перероблений папір, ви економите цінні ресурси!

Проблемні відходи (Problemabfälle)
 Лакофарбові матеріали
 побутова хімія, засоби захисту рослин
 Люмінесцентні трубки, енергозберігаючі лампи
 Батареї
 Лікарство

 Проблемні відходи належать до пункту збору проблемного матеріалу (див.
календар відходів).

 Проблемні речовини загрожують навколишньому середовищу, тому,
будь ласка, зверніть увагу на правильну утилізацію!

Залишкові відходи (Restmüll)
 Недопалки, попіл
 мішки пилососа золи, вуличні підмітальні
 Пелюшки, санітарні серветки, ватні тампони і т.д.
 Лампочки
 М'ясо-рибні відходи і кістки

 Сірий залишковий сміттєвий бак спорожняється кожні 14 днів (див.
календар відходів).

 Тільки відходи, які не можуть бути перероблені, належать до
залишкового сміттєвого бака.
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