Pozostałe śmieci
Do szarych pojemników na odpady domowe lub pozostałe odpady należy wrzucać wszelkie odpady, których
nie obejmują systemy odzyskiwania surowców, w szczególności niedopałki, worki z odkurzaczy, zmiecione
śmieci, wysłużone przedmioty użytkowe itd.

Substancje szkodliwe
Należy mieć na względzie iż:
odpady problematyczne (odpady zawierające substancje szkodliwe) takie jak baterie, lampy jarzeniowe,
kwas jak również nie do końca opróżnione puszki z farbami, lakierami, klejami itp. należą do odpadów
specjalnych. Należy oddać je odpowiedzialnemu personelowi specjalistycznemu w pojeździe zbierającym
substancje szkodliwe.

Odpady bio
Do brązowych pojemników na bioodpady należy wrzucać odpady organiczne takie jak np. resztki owoców,
warzyw, odpady ogrodowe, filtry do kawy, torebki herbaty, resztki chleba, skorupki od jajek itd.
Uwaga: Wszystkie inne odpady i resztki nie mają czego szukać w brązowych pojemnikach na bioodpady i są
szkodliwe dla procesu gnicia! Także torebki na odpady bio wykonane z tworzywa sztucznego nadającego się
na kompost, oznaczonego lub nieoznaczonego jako ulegające kompostowaniu, nie należy wrzucać do
kontenera na bioodpady.
Porada: Aby nie dać robakom żadnej szansy, wszystkie odpady kuchenne i zielone powinny być owijane w
papier gazetowy i wrzucane do beczki na odpady bio. Alternatywnie można użyć oferowanych w sprzedaży
torebek na odpady bio z papieru.

Odpady wielkogabarytowe
Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika
na pozostałe śmieci, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe.
Na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, meterace, pierzyny, sieci na pranie, rowery,
zabawki dużych rozmiarów etc.
Wszystkie urządzenia zasilanie elektrycznie utylizowane są oddzielnie od odpadów domowych i
wielkogabarytowych.

Uwaga: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie
jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub
spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady
remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.
Części, których nie mogą podnieść 2 osoby (więcej niż 50 kg pojedyncza część), nie będą wywożone
jako odpady wielkogabarytowe.

Zużyte urządzenia elektryczne
Wszystkie urządzenia przez które przepływa prąd elektryczny – obojętnie czy z akumulatora, baterii czy
gniazdka wtyczkowego – muszą być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych i wielkogabarytowych.
Wywóz urządzeń elektrycznych o dużych rozmiarach ( pralki, zmywarki, urządzenia chłodnicze, piece,
suszarki, odbiorniki telewizyjne, monitory, komputery, wieże hifi itd.) lub grzejniki olejowe odbywa sie w
specjalnych terminach oddzielnie od wywozu odpadów wielkogabarytowych, z reguły na pisemne
zgłoszenie.
Urządzenia elektryczne małych rozmiarów jak np. zegary, telefony, tostery, miksery, ekspresy do kawy,
golarki elektryczne, walkmany, gameboys, zabawki elektryczne itp. przyjmowane są przez pojazd zbierający
substancje szkodliwe.
Uwaga: Do zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać elementów budowlanych bez
samodzielnej funkcji (np. kondensatory, kable, wtyczki), zamontowane na stałe urządzenia wentylacyjne i
klimatyzacyjne, urządzenia do ciepłej wody, ogrzewacze akumulacyjne, kosiarki benzynowe, urządzenia z
wyjętymi częściami i urządzenia kontaminowane (np. urządzenia do pomiaru poziomu cukru we krwi).
Specyficzne regulacje dotyczące utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych w Państwa mieście lub gminie
znajdziecie Państwo w kalendarzu wywozu śmieci.

Dodatkowe punkty oddawania zużytych urządzeń elektrycznych:
Gmina/miasto

Punkt przyjęć
AWB Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach

Betriebshof
Obereschbach 1
51429 Bergisch Gladbach
wt, śr, czw

godz. 16.00 - 18.00

Godziny otwarcia:
pon - so

godz. 9.00 - 12:00

Tutaj można bezpłatnie oddać zużyte urządzenia elektryczne pochodzące z
prywatnych gospodarstw domowych i z zakładów przemysłowych!
Uwaga: W przypadku oddania urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń chłodzących lub urządzeń IT w
ilości większej niż 20 konieczne jest uprzednie zgłoszenie w centralnych punktach zbiorczych.

Papier
Do kontenerów na papier względnie do niebieskich lub zielonych pojemników na papier należy wrzucać:


opakowania papierowe



tekturę, karton



gazety



czasopisma



katalogi, papier do pisania, zeszyty



koperty



pudełka po papierosach



torebki papierowe

Do zużytego papieru nie należy wrzucać kartonów po soku lub mleku (TetraPaks)! Należy je wrzucać do
Żółtego Worka.
Szkodliwe w zużytym papierze są również papierowe chusteczki higieniczne, papier pergaminowy, serwetki,
papier higieniczny, zdjęcia, resztki tapety, powlekane arkusze faksowe i kalkowe lub zanieczyszczony
papier! Tego typu odpady należy wrzucać do pojemników na pozostałe śmieci.

Opakowania z lekkich materiałów
Pod pojęciem opakowania z lekkich materiałów rozumie się wszystkie opakowania z tworzywa sztucznego,
metali, aluminium, styropianu, materiałów wielowarstwowych (mieszanka papieru, tworzywa sztucznego i
aluminium). Należy wrzucać je w formie czystej i bez resztek zawartości ("opróżnione do ostatniej łyżeczki")
do żółtego worka względnie do żółtego pojemnika.
Zasadnicza reguła: Wszystkie opakowania występujące w sprzedaży, które nie są ze szkła lub papieru i
posiadają oznaczenie "Grüner Punkt" należy wrzucać do "żółtych pojemników".


Kubki po margarynie, śmietanie, budyniu i jogurcie



Pojemniki, w których zapakowane są owoce i warzywa, opakowania dań do kuchenki mikrofalowej



Torebki po chipsach i orzeszkach



Kartony na napoje (TetraPaks) na sok i mleko



Puszki na konserwy i napoje, puste puszki aerozolowe



Opakowania dostępne w sprzedaży z folii aluminiowej (np. opakowania próżniowe kawy)



Butelki po płynie zmiękczającym etc.



Folie z tworzywa sztucznego do pakowania i torby plastikowe

W Żółtym Worku / Żółtym Pojemniku nie mają czego szukać np.: bardzo zabrudzone opakowania dostępne
w sprzedaży, odpady budowlane i remontowe, nośniki dźwięku, folie zasobników i okrywające, siatki na
słomę i siano, liny, taśmy (np. taśmy do przewiązywania kartonów), zabawki dziecięce, buty, wyroby

włókiennicze, resztki dywanów, gruz, worki z odkurzaczy, lekarstwa, strzykawki, węże, baterie, stare garnki i
urządzenia kuchenne lub wszelkiego rodzaju przedmioty użytkowe.
Także skórki kiełbasy, sztućce jednorazowego użytku, doniczki, świeczniki i znicze, opakowania na płyty CD
i DVD, kasety video, skrzynki i walizki na narzędzia należy bez wyjątku wrzucać do pojemnika na pozostałe
śmieci.

Szkło
Do znanych kontenerów na szkło białe, brązowe i zielone należą wyłącznie opakowania szklane, które nie
mogą być oddane w ramach systemu zwrotu opakowań:


Butelki od wina i soków



Słoiki z konserwami i konfiturami



Butelki na olej jadalny, ocet, sosy, środki słodzące



Butelki do dodatków do kąpieli, szampon itd.

Ponand to: Także niebieskie, czarne lub czerwone szkło może być bez problemu sortowane ze szkłem
zielonym.
Uwaga: zamknięcia butelek i zakrętki do słoików mogą być również wrzucane do tego kontenera. Nie
należy pozostawiać zamknięć na kontenerze lub rzucać na ziemię!
Do zużytego szkła nie należą np. wszystkie
artykuły ceramiczne, gliniane, fajansowe lub porcelanowe, szkło lustrzane, szyby okienne i żarówki. Także
szkła odporne na wysoką temperaturę i ogień (szkło Jenaer lub Pyrex) nie należy wrzucać do konteneru na
szkło, lecz do pojemnika na pozostałe śmieci. Powód: Ten rodzaj szkła nie zostanie całkowicie stopiony w
standardowym urządzeniu do stapiania pustych opakowań szklanych i zanieczyści nowo powstałe cząstki
szkła.

Gdzie można wyrzucić zużyte szkło, którego nie należy wrzucać do zbiorowego
kontenera na szkło?
Taki rodzaj szkła należy wrzucać do pojemnika na pozostałe śmieci.
Wskazówka: Szyby szklane i ze szkła lustrzanego włożyć pomiędzy dwie warstwy tektury i potłuc młotkiem.
Następnie wrzucić stłuczone szkło do pojemnika na pozostałe śmieci.

