
Przewodnik segregowania śmieci

Żółty pojemnik 
Metale
puszki po konserwach i napojach, metalowe 
nakrętki po słoikach, kapsle, pojemniki meta-
lowe, tacki, przykrywki i folia aluminiowa, 
sztuće, patelnie, garnki, tarki, otwieracze do 
konserw, gwoździe i okucia, sprzęt ogrodowy
narzędzia

Opakowania z materiałów złożonych
kartony po mleku i napojach, Tetra Pak, 
opakowania próżniowe

Tworzywa sztuczne
Folie: reklamówki, woreczki śniadaniowe i 
do zamrażarki, folia spożywcza, zasłony pod 
prysznic. Butelki: po środkach do pielęgnacji, 
prania i mycia naczyń. Pojemniki: po marga-
rynie i produktach mleczarskich. Materiały 
spienione: tacki po owocach i warzyach, 
opakowania styropianowe i polistyrenowe
Wyroby z tworzyw sztucznych: zabawki, 
wiadra, miski, konewki, wieszaki, zasłony, 
wyłączniki

Tych przedmiotów nie należy wrzucać do 
żółtego pojemnika:
wyroby z drewna, szkła, papieru, tektury, 
tekstylia oraz artykuły elektryczne

Proszę wrzucać do żółtego pojemnika 
wyłącznie opakowania bez zawartości.
Proszę oddzielać aluminiowe przykrywki 
od pojemników z tworzyw sztucznych. 

Pojemnik na papier i tekturę
gazety, czasopisma, kartony, książki, katalogi, 
zeszyty,pudełka, papier piśmienniczy, papier 
pakowy i ozdobny na prezenty, broszury 
reklamowe, tektura, drobne wyroby papierowe

Do pobrania w formacie pdf: 

www.mkw-grossefehn.de

Pod tym adresem można uzyskać 
materiały informacyjne:
abfallberatung@landkreis-aurich.de

Pojemnik na odpady 
organiczne
Odpady kuchenne
resztki warzyw i owoców, stałe resztki potraw,  
resztki mięsa,ryb i kiełbasy, kości, fusy z herbaty 
i kawy, fi ltry do herbaty i kawy, torebki z 
herbatą, skorupki z jajek, skórki z owoców cy-
trusowych i bananów, łupiny z orzechów 

Odpady ogrodowe
gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa,  
resztki z żywopłotu, liście i igły, chwasty,  
zwiędłe kwiaty i inne rośliny, stara ziemia 
kwiatowa

Papier
zabrudzony papier gazetowy, chusteczki i 
ręczniki papierowe,

Odpady z hodowli zwierząt domowych
odchody, wyściółka klatek z trocin, włosy, 
pióra, piasek 

Pozostałe
popiół z drewna i torfu 

Informacje i doradztwo:

04941 16-7070

Proszę nie wrzucać 
do pojemnika na 
odpady organiczne 
odpadów z tworzyw 
sztucznych, także z 
tworzyw biodegra-
dowalnych.

Pojemnik na pozostałe odpady
Produkty higieniczne
pieluchy jednorazowe, ręczniki higieniczne,  
patyczki higieniczne do uszu, pieluchy i pielu-
chomajtki dla dorosłych, tampony, podpaski, 
gąbki, prezerwatywy, wata, rękawiczki jedno-
razowe, szczoteczki do zębów, maszynki do 
golenia jednorazowe 

Szkło
lustra, szkła optyczne, żarówki, kieliszki

Małe przedmioty gospodarstwa domowego
glina, porcelana, ceramika, kamionka,  
zapalniczki jednorazowe, kosmetyki, termosy

Tekstylia
pończochy, odpady z materiału i skóry, ścierki

Nośniki analogowe i cyfrowe
kasety muzyczne i video, płyty winylowe

Pozostałe
tapety, żwirek dla kotów, worki do odk urzacza,  
fi ltry z okapów kuchennych, fi ltry z papier-
osów, zdjęcia, negatywy, długopisy i wkłady, 
pisaki z fi lcowymi wkładami, ołówki i kredki, 
wosk ze świec, popiół z węgla, segregatory, 
pergamin i papier do pieczenia 

Stare lekarstwa

Także tutaj: 
maski operacyjne 
i FFP2 oraz szybkie 
testy na corona-
virusa.


