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Odpady

resztkowe

Odpady

problemowe

BATERIE

TAK

TAK

gazety, magazyny ilustrowane
prospekty reklamowe
papier do pisania i drukarek
książki
kalendarze i zeszyty
kopertówki
ścinki papieru z niszczarki
dokumentów
rozłożone kartony
pudełka po pizzy i
papierosach
papierowe chusteczki (czyste)
rolki po ręcznikach kuchennych
torby z papieru pakowego,
np. torby z uchwytami, worki
na chleb itp.

NIE

kubki po jogurcie
opakowania kompozytowe
(np. opakowania po chipsach)
kartony po napojach
(np. Tetra Pak)
reklamówki
folie opakowaniowe
butelki i kanistry z tworzywa
sztucznego
puste opakowania po
lekach
granulat styropianowy
(materiał wypełniający)
opakowania typu blister
doniczki (Ø poniżej 10 cm)
styropian opakowaniowy
korki (po winie)

NIE

papier woskowany
papier higieniczny,
np. chusteczki i serwetki
papier powlekany
zdjęcia
etykiety
celofan
papierowe chusteczki (brudne)
papier do pieczenia
papier termiczny
(np. bilety parkingowe lub
autobusowe)
…wszystko do odpadów
resztkowych

zabawki
płyty CD/DVD
rury i węże
artykuły gospodarstwa
domowego
meble ogrodowe
styropian budowlany
folie okryciowe
…wszystko do odpadów
resztkowych

TAK
puste kolorowe i bezbarwne
opakowania szklane, np.:
butelki we wszystkich
rozmiarach i kształtach
butelki po winie i napojach
spirytusowych
słoiki z szeroką szyjką lub
do konserw
słoiki na przetwory
małe butelki i flakony na
perfumy i kosmetyki

NIE
naczynia do gotowania
(garnki, pokrywki ze szkła)
szkło płaskie jak szyby
okienne i szkło lustrzane
szkło kryształowe
szklanki
…wszystko do odpadów
resztkowych lub do centrum
zbiórki surowców wtórnych
źródła światła
…do punktu zbiórki odpadów
problemowych lub do centrum
zbiórki surowców wtórnych
porcelana
…do mineralnego gruzu
budowlanego
zatyczki
…do opakowań z metalu lub 		
tworzywa sztucznego
butelki z pozostałością
zawartości
…po opróżnieniu do kontenera
na szkło

TAK
puszki po napojach i
konserwach z aluminium
lub białej blachy
beczki typu PartyKeg
folie, kubki i tuby
aluminiowe
opakowania na żywność,
miski na karmę
nakrętki z metalu, aluminiowe folie osłonowe,
kapsle
puszki opróżnione z resztek
farby i lakieru
drobne elementy złomu
metalowego
(np. gwoździe lub śruby)

NIE
opakowania kompozytowe
(blistry po lekach)
kartony kompozytowe po
…do opakowań z tworzywa 		
sztucznego
duże elementy złomu
żelaznego
…do złomu
puszki nieopróżnione z
resztek farby i lakieru
…do odpadów problemowych

TAK
resztki owoców, warzyw i potraw
zepsuta żywność
fusy po kawie i herbacie
wraz z filtrami papierowymi
skorupki po jajkach
kwiaty cięte
ręczniki papierowe
liście
resztki mięsa i ryb
łupiny owoców południowych
(np. banan, pomarańcza)
rośliny doniczkowe
(bez doniczki)
papier gazetowy i worki
papierowe, które zostały
użyte do wstępnego
zebrania odpadów

NIE
worki / torby z tworzywa
sztucznego
…do opakowań z tworzywa 		
sztucznego
biodegradowalne tworzywa
sztuczne
…do odpadów resztkowych 		
lub do opakowań z tworzywa
sztucznego
popiół
artykuły higieniczne
żwirek dla kota i odchody
małych zwierząt
…do odpadów resztkowych
lekarstwa
…zwrot w aptece lub do
odpadów problemowych
kawa w kapsułkach
…do odpadów resztkowych
lub do punktu zbiórki kapsułek
po kawie

TAK

TAK

śmieci
worki do odkurzacza
pieluchy
artykuły higieniczne
odchody małych zwierząt
i żwirek dla kota
popiół
żarówki
silnie zanieczyszczone
opakowania
uszkodzone przedmioty
użytkowe i części ubrań
papier termiczny (np. bilet
parkingowy lub autobusowy)

oleje i smary mineralne
zawierające rozpuszczalniki stare lakiery i farby,
rozpuszczalniki
chemikalia
środki do ochrony roślin i
zwalczania szkodników
puszki z aerozolem
(pojemniki ciśnieniowe)
lekarstwa

NIE

NIE

odpady problemowe
surowce wtórne i opakowania
zużyty sprzęt elektryczny
i telefony komórkowe
baterie i akumulatory
odpady biologiczne
…wszystkie do odpowiednich
punktów zbiórki surowców
wtórnych i opakowań
lampy energooszczędne
świetlówki
…wszystko do punktu zbiórki
odpadów problemowych lub
do centrum zbiórki surowców
wtórnych
lekarstwa
…zwrot w aptece lub do
odpadów problemowych

dyspersja niezawierająca
rozpuszczalników
…do odpadów resztkowych
butle gazowe
gaśnice
…zwrot u sprzedawcy /
producenta
filtry pyłowe i powietrza
tonery do drukarek
wkłady silikonowe
…wszystko do odpadów
resztkowych
cement azbestowy
…do firmy zajmującej się
utylizacją
surowce wtórne i
opakowania
…do odpowiednich punktów
zbiórki surowców wtórnych i
opakowań

TAK
baterie do zasilania urządzeń
baterie guzikowe
…do baterii do zasilania 		
urządzeń
baterie / akumulatory litowe
(telefony komórkowe,
narzędzia elektryczne)
…zakleić bieguny i do
baterii litowych
urządzenia z niewyjmowanymi
bateriami/akumulatorami
litowymi (tablet, elektryczna
szczoteczka do zębów)
…do sprzętu elektrycznego z
niewyjmowanymi bateriami/
akumulatorami litowymi
akumulatory samochodowe
(akumulatory rozruchowe)
…do akumulatorów
samochodowych

NIE
baterie mokre
niklowo-kadmowe (NiCd)
agregatów prądotwórczych
…zwrot u sprzedawcy /
producenta

YTY SPRZĘT
ZUŻ
TRYCZNY
ELEK

TAK
sprzęt elektryczny
pralki
kuchenki elektryczne
monitory
klimatyzatory i zamrażarki
z przenośnymi urządzeniami klimatyzacyjnymi
sprzęt drobny (telefon
komórkowy, suszarka,
elektryczna szczoteczka
do zębów)
jarzeniówki
lampy energooszczędne
źródła światła LED
pompy ciepła
piece akumulacyjne

NIE
akumulatory i baterie
…do baterii do zasilania
urządzeń
baterie i akumulatory litowe
…do baterii litowych
urządzenia z niewyjmowanymi bateriami/akumulatorami litowymi (tablet, elektryczna szczoteczka do zębów)
…do urządzeń elektrycznych
z niewyjmowanymi bateriami
litowymi
akumulatory samochodowe
(akumulatory rozruchowe)
…do akumulatorów
samochodowych
sprawny sprzęt elektryczny
…Re-Use; przekazać do
ponownego wykorzystania
urządzenia z bateriami/
akumulatorami litowymi
…baterie i akumulatory
usunąć i osobno zutylizować

Unikanie odpadów w gospodarstwie domowymSerwis Twojej gminy i Stowarzyszenia Ekologicznego (niem. Umweltverband). Dalsze informacje pod adresem
www.umweltv.at/richtig-trennen
Baza materiałów do pobrania w różnych językach na stronie internetowej

