Stadt Karlsruhe
Amt für Abfallwirtschaft

Odpady w kolejności alfabetycznej: www.karlsruhe.de/abfall

Cztery kontenery dla Karlsruhe - przykłady
Pozostałe odpady
Buty, nie nadające się do
noszenia
Ceramika, z wyłączeniem
ceramiki sanitarnej
Chusteczka papierowa
Deskorolka
Dyskietka
Etykieta przylepna
Filtr do okapu kuchennego
Flamaster, wyschnięty
Fragmenty linoleum
Futro zwierzęce
Gąbka naturalna
Guma do żucia
Gumka do mazania
Kaseta (audio | wideo)
Kredka do rysowania, nie
zawierająca
rozpuszczalników
Lalka
Latarka, bez baterii
Lornetka
Lustro
Łyżwy
Maskotka
Maszynka do golenia
Materac dmuchany
Materiał opatrunkowy
Nagranie wideo/materiał
filmowy
Niedopałek papierosa
Obiektyw
Okulary, uszkodzone
Opakowanie, silnie
zabrudzone
Papier do pakowania
prezentów, pokryty
Papier do pieczenia
Papier pergaminowy
Papier termiczny
Papier węglowy i kalka
Papier, silnie zabrudzony lub
pofarbowany
Pędzel
Piasek do kuwety
Pielucha
Pióro do pisania, puste

Plaster
Podpaska
Pończochy nylonowe
Popiół, zapakowany
Porcelana
Pozostałości dywanu, pocięte
na kawałki
Pozostałości tapety
Resztki świecy
Resztki tkaniny
Ręcznik papierowy,
zabrudzony
Rolki
Sadza, zapakowana
Segregator na dokumenty z
tworzywa sztucznego
Serwetki, zabrudzone
Siodełko rowerowe
Slajd
Strzykawka, zabezpieczona
przed skaleczeniem
Szkło żaroodporne
Sztuczna skóra
Ścierka
Śmieci z podłogi
Świeca zapłonowa
Tampon
Taśma klejąca
Termofor z gumy
Termos
Torba ze skóry, pasek ze
skóry
Tworzywa gumowe
Wata, patyczki do uszu
Wąż ogrodowy
Wkład do długopisu
Worek z odkurzacza
Wycieraczka do butów
Zapalniczka, pusta
Zdjęcie
Zegarek, bez baterii
Żarówka

Surowce wtórne

Odpady organiczne*

Papier/tektura:

Drewno, surowe, na
przykład:
deska drewniana, skrzynka
na owoce

Chleb
Chore rośliny pokojowe
Fusy z kawy
Juta
Kości
Kwiaty cięte
Nasiona
Obierki warzyw
Odpady mięsne
Odpady rybne
Przeterminowana żywność,
bez opakowania
Resztki owoców
Resztki potraw (z
wyłączeniem zup i sosów)
Resztki sera
Resztki wędlin, bez
opakowania
Roślina doniczkowa
Skorupki jaj
Skorupki orzechów
Skórka banana
Skórka cytryny
Skórka pomarańczy
Torebka herbaty
Torebka na odpady
organiczne z papieru
Włosy

Makulatura, na przykład:
Broszura
Czasopismo
Gazeta
Kartonowe opakowanie po
jajach
Katalog
Koperta na list, z i bez
okienka foliowego
Książka
Magazyn
Opakowanie papierowe
Opakowanie z papieru,
tektury, kartonu
Papier do pakowania
prezentów, niepokryty
Papier do pisania
Papier, luźny
Plakat
Prospekt
Pudło kartonowe
Ręcznik papierowy, jeśli jest
tylko wilgotny
Segregator na dokumenty z
tektury
Tektura
Ulotka reklamowa
Zeszyt
Altpapier kann auch zur
Altpapiersammlung.

Tworzywa sztuczne, na
przykład:
Butelka, karnister
Folia, torba plastikowa
Miska kuchenna
Naczynia jednorazowe
Płyta CD
Styropian (małe fragmenty w
przeźroczystym worku)
Wiadro, opróżnione
Metal, na przykład:
Antena
Blacha
Element narzędzi
Forma do pieczenia
Kapsel
Miska mosiężna
Patelnia, garnek
Przewód elektryczny
Puszka, pusta
Aluminium, na przykład:
Folia kuchenna
Folia z czekolady
Tubka nie zawierająca
substancji szkodliwych, pusta
Zakrętka od jogurtu
Opakowanie
wielomateriałowe, na
przykład:
Blister
Karton po mleku, pusty
Karton po soku, pusty
Opakowanie próżniowe
Opakowanie handlowe,
wyczyszczone łyżeczką z:
drewna, tworzywa
sztucznego, metalu

Uwaga: Odpady organiczne
należy zawinąć w papier
gazetowy lub zapakować do
torebek papierowych
Odpady organiczne nie
pochodzące z
gospodarstw domowych,
należy usuwać w
specjalnych zakładach.
Informacje na ten temat
uzyskają Państwo pod
numerem telefonu 115.
* Jeśli nie występują na
liście, to należy
kompostować je samemu.

Makulaturę można
zanosić również na
zbiórki makulatury
Uwaga: Usuwając taśmę
klejącą z kartonów
wysyłkowych można je
złożyć, oszczędzając w ten
sposób miejsce. Również
opakowania handlowe
wykonane z kartonu można
złożyć na płasko.
Należy unikać zbędnych
odpadów papierowych, na
przykład poprzez
umieszczenie naklejki z
zakazem wrzucania reklam
na skrzynce pocztowej.

Niektóre rodzaje odpadów usuwane są w inny sposób, np. wrzucane do kontenerów na stare szkło, starą odzież, odpady zielone lub wywożone do zakładów
kompostowania, stacji surowców wtórnych, traktowane jako odpady wielkogabarytowe lub dowożone do punktów odbioru materiałów szkodliwych.
Przyjmowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych do 50 cm długości krawędzi jest bezpłatne we wszystkich stacjach surowców wtórnych. Duże urządzenia są
przyjmowane bezpłatnie przez stacje surowców wtórnych przy Nordbeckenstraße 1 i Maybachstraße 10b. Duże urządzenia elektryczne (piekarniki, kuchenki, lodówki i
zamrażarki, suszarki, pralki) odpierane są po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Można do nich dołączyć bezpłatnie małe urządzenia.
Zgłoszenie pod numerem telefonu 115
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