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Opróżnianie kontenera na surowce wtórne i odpady pozostałe
co dwa tygodnie
Opróżnianie kontenera na papier co cztery tygodnie
Cotygodniowe opróżnianie kontenera na odpady organiczne. Za
następującym wyjątkiem ze względu na przeprowadzany projekt: od
lutego do marca 2019 co dwa tygodnie, od listopada 2019 do marca
2020 co dwa tygodnie. Czyszczenie kontenera na odpady organiczne
dwa razy do roku
Dostawa kontenerów na odpady przez Miasto Karlsruhe
22 kontenery na odpady zielone i 2 zakłady kompostowania dla
Twoich odpadów zielonych
Wywózka choinek na przełomie roku
Gotowy kompost z zakładów kompostowania, do jednego metra
sześciennego za darmo
Odbiór materiałów szkodliwych w dwóch punktach odbioru
Pojazd odbierający materiały szkodliwe w poszczególnych
dzielnicach miasta
Wywóz worków z liśćmi sprzed drzwi domu jesienią: worki na liście
kosztują 25 centów za sztukę, wraz z nimi bezpłatnie wywozimy
powiązane gałęzie
Darmowa wywózka dużych urządzeń elektrycznych na telefon dwa
razy do roku bezpośrednio sprzed drzwi domu: Nie należy usuwać tych
urządzeń wraz z odpadami wielkogabarytowymi!
Bezpłatny wywóz odpadów wielkogabarytowych dwa razy w roku:
jeden termin dotyczy odpadów wielkogabarytowych składowanych na
ulicy, a drugi termin jest na żądanie
Dziewięć stacji odpadów wtórnych, darmowy odbiór odpadów z
prywatnych gospodarstw do jednego metra sześciennego rocznie
Kontenery na szkło w ponad 300 miejscach
Kontenery na używaną odzież w ponad 200 miejscach
Pojemniki na zużyte baterie w ponad 330 miejscach
Giełda wymiany na stronie tauschmarkt.karlsruhe.de
Informacje dotyczące takich zagadnień jak odpady i kalendarz
usuwania odpadów na stronie www.karlsruhe.de/abfall
Informacja telefoniczna pod numerem 115
Za usuwanie niektórych odpadów takich jak odpady budowlane, materiały
zawierające azbest, pozostałe odpady, stare opony i za odbiór odpadów
wielkogabarytowych w stacji surowców wtórnych przy Nordbeckenstraße 1 pobierana
jest opłata.
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Usuwanie odpadów
Opłaty i usługi

Tyle to kosztuje

Tak możesz oszczędzić

Wysokość opłat za usuwanie odpadów uzależniona jest wyłącznie od
wielkości kontenera na pozostałe odpady. Wielkość kontenerów na papier,
surowce wtórne i odpady organiczne mogą Państwo bez dodatkowych
kosztów dopasować do swoich osobistych potrzeb.



Starannie oddzielaj surowce wtórne, papier i odpady organiczne od
pozostałych odpadów. Zdziwisz się, jak mało pozostanie odpadów
pozostałych. Być może będziesz mógł zmienić swój kontener na
pozostałe odpady na mniejszy?



Dziel swój kontener z sąsiadami. W ten sposób zaoszczędzisz miejsca i
-w przypadku pozostałych odpadów- pieniędzy.



Jeśli wszyscy użytkownicy gruntu sami kompostują swoje odpady
organiczne pochodzące z kuchni i ogrodu, otrzymują zniżkę w
opłatach za wywózkę pozostałych odpadów.



Segreguj prawidłowo! Jeśli nieprawidłowo napełnisz pojemnik na
odpady, Miasto Karlsruhe może uruchomić specjalną wywózkę, która
kosztuje 82,20 euro za kurs. W przypadku pozostałych odpadów za
każdy kontener doliczane jest 12 % opłaty miesięcznej.

Miesięczne opłaty za kontenery na pozostałe odpady
Wielkość kontenera
Pełna usługa* Częściowa usługa**
80 litrów
120 litrów
240 litrów
770 litrów
1.100 litrów

24,07 euro
30,01 euro
57,75 euro
184,98 euro
242,46 euro

21,42 euro
26,71 euro
51,40 euro
-> Pełna usługa
-> Pełna usługa

* Pełna usługa
** Częściowa usługa w Hohenwettersbach, Neureut, Wettersbach i Stupferich dla
kontenerów do 240 litrów objętości.

Cykl opróżniania kontenerów na odpady
Kontener na pozostałe Co 2 tygodnie
odpady
Kontener na surowce Co 2 tygodnie
wtórne
Kontener na papier Co 4 tygodnie
Kontener na odpady Co tydzień
organiczne Za następującym wyjątkiem ze względu na
przeprowadzany projekt:
Od lutego do marca 2019: co 2 tygodnie
Od listopada 2019 do marca 2020: co 2
tygodnie
Dla gruntów podłączonych do odciągowego urządzenia usuwania
odpadów (pneumatyczne usuwanie odpadów) jednostka obliczeniowa
wynosi 30,01 euro miesięcznie. Opłaty za kontenery typu Mulda i usługi
specjalne znajdą Państwo w Internecie na stronie www.karlsruhe.de/abfall
lub telefonicznie pod numerem 115.
Zbyt dużo odpadów?
Jeśli mają Państwo zbyt dużo odpadów pozostałych lub surowców
wtórnych, mogą Państwo nabyć w sklepach specjalne worki z tworzywa
sztucznego z nadrukiem „Abfallsack der Stadt Karlsruhe“ (worek na
odpady Miasta Karlsruhe) po 4 euro za sztukę. Wypełnione worki należy
następnie postawić w dniu wywózki śmieci obok pojemnika na odpady.
Posortowane surowce wtórne przyjmujemy także w naszych dziewięciu
stacjach surowców wtórnych. Stacja surowców wtórnych przy
Nordbeckenstraße 1 przyjmuje ponadto pozostałe odpady z prywatnych
gospodarstw domowych odpłatnie za 10 euro za każde rozpoczęte pół
metra sześciennego odpadów. Makulaturę można przynosić także na
uliczne zbiórki.

To musisz wiedzieć


Kontenery na surowce wtórne i pozostałe odpady dostępne są w
rozmiarach 80, 120, 240, 770 i 1.100 litrów.



Kontenery na papier są dostępne w rozmiarach 120, 240 i
1.100 litrów.



Kontenery na odpady organiczne można zamówić w rozmiarach 80,
120 i 240 litrów. Należy pamiętać, że kontener na odpady organiczne
przewidziany jest tylko na odpady organiczne pochodzące z kuchni.
Odpady zielone można kompostować samemu lub umieszczać je w
naszych kontenerach na odpady zielone.



Uprawnieni do wszelkich zmian dotyczących ilości i wielkości
pojemników na odpady są wyłącznie właściciele domów lub
reprezentujący ich zarządca.

Zmian można dokonywać za pośrednictwem poczty, przez Internet
na stronie www.karlsruhe.de/abfall lub telefonicznie pod numerem
0721 133-7083 lub 133-7024.
W takim przypadku należy koniecznie podać numer klienta w
poszczególnych zakładach komunalnych. Dotyczy to także wniosku
o rabat za kompostowanie we własnym zakresie.

