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Landkreis  
Esslingen                   

  CO I GDZIE WRZUCAĆ? PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW: 

                         

POZOSTAŁE ODPADY  
Z GOSPODARSTW 

DOMOWYCH 
 ODPADY ORGANICZNE  

ŻÓŁTY 
WOREK/POJEMNIK  

OPAKOWANIA 
 PAPIER  SZKŁO 

Wywóz co 2  
lub 4 tygodnie 

 
Wywóz co 2 tygodnie,  

od maja do pazdziernika 
co tydzień 

 Wywóz co 2 tygodnie  
Wywóz co 4 tygodnie,  

akcje zbiórki  
lub punkty zbiorcze 

 
Kontenery  

w każdej miejscowości  
lub  punkty zbiorcze 

         
worki z odkurzacza  resztki owoców i warzyw  kubki po jogurcie  gazety, czasopisma  słoiki po dżemie, ogórkach, 

pieluchy  rośliny doniczkowe  plastikowe butelki, (np. szampon)  katalogi, broszury  miodzie, musztardzie... 

zmiotki śmieci  filtry z kawą i herbatą  opakowania ze styropianu  papier do pisania  butelki szklane po oleju jadalnym 

niedopałki papierosów  stałe resztki żywności  folie plastikowe  wydruki  occie, sosach, winie... 

popiół     w małych ilościach 
 

 torebki plastikowe  koperty          

podpaski higieniczne, tampony 
 

higieniczne 

 spady owocowe  puszki po napojach (bez zastawu)  kartony po proszku do prania   szkło kryształowe, płaskie, 
resztki tapet  liście  kartony po napojach (np. po mleku       żaroodporne, porcelana, 
resztki wykładzin dywanowych  trawa      sokach)       lub ceramika należą do 
guma  małe odcięte części krzewów  tuby po pastach       odpadów z gosp. dom.! 
żarówki  zgnieciony papier 

 
 

 folia aluminiowa     szkło niebieskie i czerwone  
resztki krawieckie  kwiaty  kapsle       razem ze szkłem zielonym! 
plastry, materiały opatrunkowe    opakowania próżniowe               
szczoteczki do zębów   Uwaqa!       Informacja telefoniczna 
wieszaki do ubrań   wyłącznie odpady       

zabawki     kuchenne i ogrodowe!   Uwaga!  Uwaga!   

świece   zakaz odpadów płynnych!   wszystkie opakowania    także wszystkie czyste   
artykuły skórzane   resztki żywności     muszą być opróżnione     opakowania papierowe    
odpadki kostne     owinąć papierem!       i kartonowe z zielonym     Dalsze informacje 
podściółka dla zwierząt domowych   zakaz torebek plastikowych, 

Plastiktüten, auch  

      punktem należą do   także w internecie: 
     także biologicznych       odpadów papierowych  www.awb-es.de lub 
         w kalendarzu  recyklingu 

 

REST- 

MÜLL 

BIO-

MÜLL 

 PAPIER 
  BLAUE 

  TONNE WEISS- 

GLAS 

BRAUN- 
GLAS GRÜN- 

GLAS  

 

 
Recyclinghof 

  0800 9312526 
   (Z niemieckiej sieci stacjonarnej 
bezpłatne. Sieć komórkowa płatna) 

http://www.awb-es.de/

