Sortowanie

polnisch

Odpady, które należy
wrzucać do czarnego
pojemnika:
pieluchy jednorazowe
żarówki
sanitaria
zamiecione śmieci z ulic
tworzywa piankowe
worki z odkurzacza
tapety
niedopałki papierosów itd.
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Opak uceniem złożyć!
wrz należy

Odpady, których nie należy wrzucać do
czarnego pojemnika:
opakowania Tetra Pak
(opakowania po napojach)
tworzywa sztuczne
butelki i inne
surowce wtórne
oraz
baterie
farby
lampy jarzeniowe

Odpady, które należy wrzucać
do zielonego pojemnika:
papier i odpady z papieru
oraz
kartonowe opakowania po
pizzy (czyste, mogą być pokryte folią
aluminiową)
opakowania papierowe

Odpady, których nie należy
wrzucać do zielonego pojemnika:
zabrudzony papier
opakowania Tetra Pak (opakowania
po napojach)
stare tapety (również nieużywane)

Odpady, które należy wrzucać
do brązowego pojemnika:
wszystkie organiczne odpady
kuchenne
odpady po owocach i warzywach
filtry po kawie i torebki po herbacie
skorupki jajek itd.
oraz
liście, skoszona trawa
niewielkie gałęzie
piasek i żwirek dla kota

Odpady, których nie należy
wrzucać do brązowego
pojemnika:
plastikowe worki i reklamówki
worki z odkurzacza
popioły
pieluchy itd.

Wertstoffinseln

Tu można oddać:

odpady opakowaniowe
odpady drewniane
stare buty i ubrania
gruz budowlany (tylko Wertstoffhof)
urządzenia elektryczne, komputery
telewizory, monitory
butelki, szyby
organiczne odpady z ogrodów
kable

korek
miedz, mosiądz, aluminium
stare lodówki
tworzywa sztuczne (np. wanny,
konewki itd.)
papier, karton
styropian
tonery, tusze i zamienniki do drukarek, płyty CD
żarówki energooszczędne

Wydrukowano na papierze ekologicznym z recyclingu

Do tej grupy należą:
stare lekarstwa
zużyte oleje (zwrot w handlu)
baterie
żarówki energooszczędne

puszki
metalowe i plastikowe nakrętki ,
pokrywki oraz kapsle
plastikowe butelki, kubeczki i folie
inne opakowania plastikowe
opakowania Tetra Pak (opakowania
po napojach)
opakowania aluminiowe
styropian itd.

szkło białe
szkło brązowe
szkło zielone
(Do szkła zielonego
wlicza sie również
szkło niebieskie
i czerwone)
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Odpady problemowe
lampy jarzeniowe
nie zużyte aerozole
wszystkie farby, lakiery
filtry olejowe itd.

Dodatkowe informacje!
Zamawianie i zmiana pojemników na odpady:
Miasto Hof
(09281) 8151550
Powiat Hof
(09281) 57499
przez Internet
www.azv-hof.de
Wywózka odpadów wielkogabarytowych:
Miasto Hof
(09281) 8151721
Powiat Hof
Karta do wywózki odpadów 		
wielkogabarytowych jest do 		
Joe Cy
cle
nabycia w Państwa Urzędzie
Miasta lub Urzędzie Gminy
Porady dotyczące
gospodarowania odpadami
(09281) 725995
info@azv-hof.de

Lekkie odpady
opakowaniowe tj.:
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Wertstoffhöfe - godziny otwarcia:
Miasto Hof (+ Odpady problemowe)
poniedziałek-piątek godz. 8-16.50
sobota
godz. 8-11.50
Powiat Hof
piątek
sobota

godz. 9-12.20, godz. 13.30-16.50
godz. 8-11.50

(W Münchberg, dodatkowo środa godz. 10-12.20,
godz. 13.30-17.50)

Wertstoff-/Problemstoffmobil
Patrz kalendarz z datami wywózek poszczególnych
rodzajów odpadów „Abfallkalender”			
i na stronie internetowej www.azv-hof.de

www.azv-hof.de.

Abfallzweckverband Hof . Kirchplatz 10 . 95028 Hof

PS. Istnieje możliwość zamówienia bezpłatnego poradnika dotyczącego surowców wtórnych „Einfach wertvoll!”

