POL.

NIE KAŻDE ODPADY NALEŻY
WRZUCAĆ DO POJEMNIKA:
WAŻNE PUNKTY ZBIÓRKI
Wertstoffhof
(punkt przyjmowania odpadów)
Daimlerstraße 5, 63450 Hanau
przyjmuje:
złom, płyty CD/DVD, zużyty sprzęt
elektryczny, baterie, odpady wielkogabarytowe
do 2 m3, odpady zielone do 2 m3, korek, papier/
karton, lekkie opakowania/styropian, gruz i
iodpady budowlane do 1 m3 (platne)

´
Patroni cyzstosci
Prejmij inicjatywę , dołącz do akcji
utrzymywania twojej dzielnicy, placów
zabaw etc. w czystości. W tych celach
udostępnimy ci bezkosztowno rękawice,
chwytak do śmieci i worki na śmieci.
Wszystko dla naszego pięknego i
czystego miasta
Wszystkie informacje znajdziesz na stronie
sauberkeitspaten.hanau.de

Grüngutannahmestellen
(punkt zbiórki odpadów zielonych)
Dla odpadów roślinnych i odpadów z ogrodów
•		Mittelbuchen (Riedstr., oczyszczalnia ścieków)
• Steinheim (Offenbacher Landstr., oczyszczalnia)
• Klein-Auheim (Fasaneriestr., kompostownia)
• Großauheim (Vosswaldestr., cmentarz)
• Wolfgang (Schanzenstr., parking Bürgerhaus)
• Kesselstadt (Burgallee, parking Hochgericht)
• Lamboy/Tümpelgarten (parking Tümpelgarten)
Pojazd do zbiórki szkodliwych odpadów
Dla odpadów niebezpiecznych i szkodliwych
Przyjmowane są:
Lakiery rozpuszczalnikowe, farby, lakiery, rozpuszczalniki, chemia, leki, środki czyszczące, kwasy,
kosmetyki, środki ochrony roślin /
środki do zwalczania szkodników,
tłuszcze i oleje roślinne lub źwierzęce
Aktualne godziny otwarcia,
warunki przyjęcia i inne
wskazówki znajdziesz na stronie
www.hanau.de – Stichwort „Abfall“

Hanau Infrastruktur Service
Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Abteilung Abfallwirtschaft & Straßenreinigung
Abfallberatung
Daimlerstraße 5
63450 Hanau
Telefon: 06181 295-566
E-Mail: his-abfallberatung@hanau.de

www.hanau.de

ODPADY,
ŚMIECI,
SUROWCE
WTÓRNE

Wszystko do pojemnika na odpady.
Ale do jakiego?

HANAU?
CZYSTA
SPRAWA!
Drodzy Mieszkańcy i
Mieszkanki miasta Hanau,
my wszyscy życzymy sobie czystego miasta,
dogodnych warunków życia w naszym kraju i
zdrowej planety. My wszyscy jesteśmy wspólnie
odpowiedzialni za to, aby tak było, dlatego zacznijmy z tę odpowiedzialnością już we własnym
podwórku, tzn. od pojemników na odpady.
Najlepiej byłoby według możliwości unikać
generowania śmieci. Zachęcam do skorzystania z
coraz większej oferty niezapakowanej żywności,
a także z licznych second-hand-rozwiązań, n.p. w
wypadku odzieży lub sprzętu elektronicznego.
Poza tym, wiele rzeczy, które w końcu trafiają
na śmietnik nie są odpadami, lecz kosztownymi
surowcami wtórnymi, podatnymi na recycling.
Właśnie dla tego tak ważna jest ich segregacja.
W tej ulotce pokażemy Państwu, co dokładnie
należy wrzucać do jakiego pojemnika na odpady.
Dołącz do nas i segreguj
odpady na rzecz środowiska,
miasta Hanau i naszej
wspólnej przyszłości
Pozdrawiam serdecznie

Thomas Morlock
miejski radny
miasto Hanau

Wsyelkie
pytania wokół
odpadów i utzlizacji
Doradytwo:
06181 295-566

Markus Henrich
kierownik zakładu
gminne przedsiębiorstwo 		
gospodarcze
Hanau Infrastruktur Service
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MAKULATURA

OPAKOWANIA SPRZEDAZOWE

ODPADY BIO

ODPADY ZMIESZANE

CO WRZUCAMY DO
NIEBIESKIEGO POJEMNIKA?

CO
. WRZUCAMY DO
ZÓLTEGO POJEMNIKA?

CO WRZUCAMY DO
BRAZOWEGO POJEMNIKA?

CO WRZUCAMY DO
SZAREGO POJEMNIKA?

• Odpady z papieru, tektury i kartonu
• Odpady z niebieskiego pojemnika 		
wywożone są co 4 tygodnie
• Oszczędność miejsca poprzez rozerwanie
i złożenie kartonów na płasko
• Nie powinno być przywierających do
kartonu resztek żywności
• Kartony etc. zostawione przy
pojemniku nie zostaną zabrane
• W wypadku większej ilości odpadów,
proszę skorzystać z kontenerów
papierowych w przestrzeni publicznej

• Puste opakowania aluminiowe, opakowania
z blachy białej i tworzyw sztucznych
• Odpady z żółtego pojemnika wywożone
są co 4 tygodnie
• Opróżnić opakowania, ich mycie nie jest 		
wymagane. Rozłączyc wszystkie części 		
składowe opakowań, nie należy je układać
w stosy
• W wypadku większej ilości odpadów, 		
proszę skorzystać z żółtych worków

• Kompostowalne organiczne odpady
• Odpady z brązowego pojemnika 		
wywożone są co 2 tygodnie
• Proszę zobobiec powstaniu wilgoci
poprzez użycie gazet, ręczników
papierowych kuchennych lub worków
papierowych na odpady bio
• Proszę nie wrzucać do pojemnika na
odpady bio żadnych worków plastikowych,
również żadnych „kompostowalnych“!

• Odpady, które nie podlegają segregacji 		
śmieci na kolory wymienione wyżej.
• Odpady z szarego pojemnika wywożone
są cotygodniowo lub co 2 tygodnie
• Sprzęt elektryczny, odpady szkodliwe i 		
wszystko, co nie podlega systemowi
odbioru odpadów nie powinno się
wrzucać do pojemników szarych!

