Jak segregować odpady?
Najważniejsze informacje w mgnieniu oka.

Polski
Polnisch

Wstęp
Odpady – jak je segregować?
Nie zawsze łatwo jest podjąć decyzję, do jakiego pojemnika
należy wyrzucić dane śmieci. Do niebieskiego, brązowego,
żółtego, czy może jednak do czarnego? Wszyscy wiedzą, że
segregacja odpadów to ochrona zasobów naturalnych i klimatu! Ten, kto prawidłowo segreguje śmieci, przyczynia się nie
tylko do ochrony środowiska, ale dba również o swój portfel.
Warunek: segregacja odpadów! Przyłącz się do nas!
Dla czystego środowiska i stałych opłat za wywóz śmieci.
Inne bezpłatne usługi:
• Doradztwo w sprawie odpadów
• Doradztwo + serwis dla budownictwa mieszkaniowego
• Odbiór choinek bożonarodzeniowych i zielonych gałęzi
• Aplikacja BSO-App
•H
 armonogram wywozu śmieci
(do wydruku)

Kiedy śmieci będą
wywiezione?
Informacje uzyskasz
skanując kod kreskowy lub pod
adresem www.bso-oberursel.de/
abfall/individueller-abfuhrplan
Więcej informacji na stronie www.bso-oberursel.de.

Makulatura
Co wrzucamy do pojemnika?
Wrzucamy:
• Gazety, czasopisma ilustrowane
Wywóz śmieci:
• Opakowania papierowe i tekturowe (także co 4 tygodnie*
z zielonym punktem) – przyczepione elementy plastikowe wrzucamy do żółtego worka
• Katalogi, książki, zeszyty i inne odpady z
papieru i tektury
Nie wrzucamy:
• Papieru powlekanego lub woskowanego, odpornego na
tłuszcz (np. Tetra Pak**, opakowania wielomateriałowe
z plastikowymi elementami**))
• Opakowań z resztkami jedzenia (np. opakowania po pizzy,
talerze papierowe) )
• Zdjęć
• Papieru samoprzylepnego
• Tapet
• Kartonów połączonych z tworzywem sztucznym lub metalem
(np. opakowania po zabawkach** i segregatory)
**Takie kartony poddajemy recyklingowi w systemie dualnym
(Gelber Sack/Gelbe Tonne).
*Pojemnik wystawić w dniu wywozu śmieci przed godz. 6.00.

Uwaga! Oszczędność miejsca
Kartony należy złożyć na płasko lub rozerwać.

Bioodpady
Co wrzucamy do pojemnika?
Wrzucamy:
• Odpady kuchenne (także obierki z owoców) Wywóz śmieci:
• Resztki jedzenia (np. makaron, mięso, kości) co 2 tygodnie*
• Popsute artykuły spożywcze (np. spleśniały
chleb, ser bez opakowania)
• Odpady z ogrodu
• Pozostałe odpady organiczne, jak np. włosy, pióra, wełna
drzewna, odchody małych zwierząt domowych
• Papier do zbierania wilgoci, ręczniki kuchenne, serwetki
papierowe
• Choinki bożonarodzeniowe – pocięte i bez ozdób

Froggie

Nie wrzucamy:
• Puszek, szkła, skóry, metalu i tworzyw sztucznych
• Artykułów higienicznych, pieluch
• Fekaliów, np. psich odchodów
• żwirku mineralnego dla kotów
• Worków z odkurzaczy i śmieci z ulicy
• Tekstyliów
• Odpadów ciekłych
• Martwych zwierząt
* Pojemnik wystawić w dniu wywozu śmieci przed godz. 6.00.

Uwaga! Sposób pakowania
Zielone części roślin i odpady kuchenne dobrze wysuszyć i zawinąć w gazetę lub ręcznik kuchenny. Nie używać torebek plastikowych. Alternatywą są ulegające biodegradacji torebki papierowe.

Opakowania lekkie
Co wrzucamy do Gelber Sack/Gelbe Tonne?
Wrzucamy:
• Opakolsania z:
Wywóz śmieci:
- Tworzyw sztucznych
co 2 tygodnie*
- Metalu
- Materiałów wielowarstwowych (np. Tetra Pak)
Nie wrzucamy:
• Opakowań z resztkami artykułów spożywczych
• Materiałów, które nie są opakowaniem (elementy, które są
wprawdzie z takiego samego materiału jak opakowania,
ale nimi nie są, jak np. konewki i garnki)
Informacje o zbieraniu odpadów
Usługodawcą w zakresie zbierania opakowań lekkich (Gelber
Sack) w Oberursel jest aktualnie ﬁrma Bördner Städtereinigung GmbH. Raz w roku ﬁrma Bördner Städtereinigung GmbH rozdziela żółte worki (Gelbe Säcke).

Telefon dot. surowców wtórnych
0800 2673637 (bezpłatny)
*Worki lub pojemniki wystawić w dniu wywozu śmieci przed godz. 6.00

Uwaga!
Nieprawidłowo wypełnione żółte worki (Gelbe Säcke) lub
pojemniki nie będą odbierane.

Pozostałe odpady
Informacje ogólne o odpadach pozostałych
Odpady pozostałe w gospodarstwie domowym to
odpady, których nie można poddać recyclingowi
Wywóz śmieci:
Jeżeli będziesz postępować zgodnie
co 2 tygodnie*
z tym poradnikiem, takich odpadów
pozostanie naprawdę niewiele.
Co wrzucamy do pojemnika?
Wrzucamy:
• Artykuły higieniczne (np. pieluszki)
• Lekarstwa
• Worki z odkurzaczy
• Niedopałki papierosów
• Resztki z ulicy
• Szmaty
Nie wrzucamy:
• Starych materiałów wtórnych, które są zbierane osobno
• Odpadów zawierających substancje szkodliwe
• Gruzu
• Odpadów elektrycznych
* Pojemniki wystawić w dniu wywozu śmieci przed godz. 6.00.

Uwaga!
Prosimy nie wrzucać do pojamnika ani nie składować obok
niego: gruzu, odpadów elektrycznych ani substancji szkodliwych.

Recyclinghof
Informacje o Recyclinghof Oberursel
Aby zapewnić prawidłową pracę w punkcie przyjmowania odpadów, prosimy o przestrzeganie
poniższych wskazówek:
•Przestrzegaj oﬁcjalnych godzin otwarcia
•Nie stawiaj odpadów przed zamkniętą bramą
•Przedstaw dokument potwierdzający, że mieszkasz w
Oberursel*
•Przestrzegaj instrukcji i wskazówek personelu
•Przestrzegaj informacji na tablicach i ustawionych blokadach
•Nie dawaj napiwków
•Dostarczaj odpady tylko w ilościach typowych dla gospodarstw domowych (stałe odpady do 1 m³, zużyty olej do
10 litrów)
•Nie dostarczaj odpadów niedozwolonych
•Nie zabieraj ze sobą żadnych przedmiotów
•Zachowaj ostrożność na terenie zakładu
•Po rozładunku odpadów możliwie szybko opuść teren zakładu
•Uważaj na maszyny i pojazdy
•1 x dziennie możesz dostarczyć odpady w ilościach domowych
* Podstawa: punkt przyjmowania odpadów jest ﬁnansowany z opłat mieszkańców
miasta Oberurseler za odpady. Ponieważ osoby spoza tego terenu nie mają zezwolenia do oddawania odpadów, przeprowadzana jest kontrola dokumentów.

Recyclinghof BSO, Oberurseler Straße 54, Godziny otwarcia:
Pn. i Czw.: Zamknięte
Wt. i Śr.: 7.45–11.45, 12.30–16.00
Pt:
7.45–11.45, 12.30–17.00
www.bso-oberursel.de
Sob:
9.00–14.00

Używana odzież
Co wrzucamy do kontenera?
Wrzucamy:
• Odzież używaną z materiału i skóry
• Kapelusze, czapki i krawaty
• Tkaniny domowe, takie jak pościel/ręczniki
• Firanki
• Buty (połączone w pary)
Nie wrzucamy:
• Brudnych ani mokrych tkanin
• Dywanów, wykładzin, tapet
• Materacy
• Pozostałych odpadów
Wskazówki

1. Prawidłowo zapakuj
Tekstylia zapakuj do worków w sposób czysty i suchy, aby je
ochronić.
2. Wrzucaj w sposób rozsądny
Wrzucaj tylko do czerwonych kontenerów Roten Kreuz i BSO.
Dochody z tych zbiórek służą wyłącznie celom charytatywnym
i stabilizacji opłat za odpady

Uwaga! Wybór kontenera
Podczas wrzucania odzieży zwróć uwagę na oznaczenie kontenera. Nie wrzucaj odzieży do nielegalnych kontenerów, a tylko
do kontenerów BSO/miasta Oberursel (Taunus) lub Roten Kreuz.

Zużyte szkło
Co wrzucamy do kontenera?
Wrzucamy:
• Butelki
• Słoiki
• Inne butelki i słoiki, które służyły jako opakowanie
Nie wrzucamy:
• Szkła optycznego
• Luster
• Szkła płaskiego (np. szyby okienne)
• Produktów ze szkła żaroodpornego (np. płyty ceramiczne)
• Innego, nienadającego się do przetworzenia szkła (np.
bombki)
Informacja o lokalizacji
Aktualna lista lokalizacji kontenerów na zużyte szkło znajduje
się na stronie www.bso-oberursel.de.

Telefon – zużyte szkło

Firma Knettenbrech & Gurdulic
0611 696-227, Pn.–Pt., 8.00–16.00
Uwaga! Sortowanie wg kolorów
Proszę oddzielać szkło białe od kolorowego. Szkło lustrzane i
okienne oraz naczynia umieszczać w pojemniku na odpady.

Odpady specjalne
Informacje o przyjmowaniu odpadów
Prosimy o przywożenie odpadów zawierających
Zbiórka:
substancje szkodliwe do punktów przyjmowania
4 x w roku
odpadów w powiecie Hochtaunus lub do specjaw różnych
listycznego zakładu. Azbest i włókna mineralmiejscach*
ne przyjmowane są tylko po opakowaniu w
tzw. worki Big Bag, lub w folię odporną na rozerwanie.
Punkt przyjmowania odpadów zawierających substancje
szkodliwe: Recyclinghof des Hochtaunuskreises
Deponiepark Brandholz, Neu-Anspach
Tel.: 06081 4425-0
www.deponiepark.de
Pozostałe punkty przyjmowania odpadów na: www.rmaof.de.
Odpady specjalne - ABC: co - dokąd?
A: Altöl/Zużyty olej, z powrotem do sprzedaży, stare zapasy
także do punktu przyjmowania odpadów
D: Dispersionsfarbe/Farby dyspersyjne, tylko wyschnięte do
pozostałych śmieci
L: Lacke/lakiery, ciekłe do mobilnego punktu zbiorczego substancji szkodliwych powiatu Hochtaunus

*Uwaga! Różne punkty zbiorcze
Trasa mobilnego punktu zbiorczego jest podana w kalendarzu
na stronie www.bso-oberursel.de lub www.rmaof.de.

Odpady o dużych
gabarytach
Co jest zabierane?
Wrzucamy:
Zbiórka:
• Wszystkie

duże odpady z gospodarstwa 4 odbiory po
domowego …
3 m3/rok/gospodarstwo
… które nawet po ich rozdrobnieniu nie
domowe
będą pasowały do pojemnika na
odpady pozostałe oraz
… nie ważą więcej niż 50 kg.
Nie wrzucamy:
• Wypełnionych kartonów lub worków (np. tapety, śmieci
domowe)
• Odpadów przemysłowych
• Gruzu i odpadów budowlanych (także drzwi, okna i rolety)
• Korzeni, pni drzew oraz odpadów ogrodowych
• Elektrycznych urządzeń domowych
• Odpadów powstałych po likwidacji mieszkania
• Drewna zabezpieczonego środkami ochronnymi, przechowywanego na zewnątrz
• Luster – wyrzucamy je do śmieci pozostałych
•M
 artwych zwierząt
•S
 ubstancji ciekłych wszelkiego rodzaju
•O
 dpadów specjalnych, jak np. piece olejowe, zbiorniki

Telefon – odpady o dużych
gabarytach
06171 502-333, Pn.–Pt., 8.00–12 .00

Dodatkowe pytania?

Dojazd & Kontakt

Nasz zespół doradczy jest
do Twojej dyspozycji!

Feldberg

06171 502-300
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Bau & Service Oberursel
Eigenbetr. d. Stadt Oberursel
Oberurseler Str. 54
61440 Oberursel (Taunus)

Tel.: 06171 704-300
Fax: 06171 704-5438
E-Mail: abfall@bso-oberursel.de
www.bso-oberursel.de
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