
Metal do metalu - 
aluminium do aluminium

• Puszki z blachy białej
• Puszki i folie aluminiowe
• Pokrywka pojemników na jogurt
• Puszki lakieru
• Zakrętki od butelek
• Animal miski paszowe
• Tace na menu  

Opakowania 
szklane

Stare szkğo staje 
siň nowym szkğem

PRAWIDĞOWO:

• Szklane butelki
• Słoiki do konserw
• Flakony
• Inne puste pojemniki szklane
• Separacja między szkłem białym i 

kolorowym (zielonym, brązowym) 

Odpady 
biogenne

Odpady 
biogenne  
C Kompost

Stary papier staje siň 
nowym papierem lub 

tekturŃ

PRAWIDĞOWO:

• Odpady owocowe, warzywne i ogrodowe 
• Skórka bananów i owoców cytrusowych 
• Resztki 
• Fusy z kawy z filtrem i papierową torebką 
• Jaja, pióra, sierść
• Zabrudzone ręczniki kuchenne
• Kwiaty cięte, rośliny doniczkowe
• Kompostowalna żwirek dla kota
• Naczynia kompostowalne (kubki, ...) 

Makulatura
• Gazety, czasopisma
• Katalogi, broszury, książki
• Papier do pieczenia, torby papierowe
• Papier do pakowania
• Listy, książki telefoniczne
• Papier do drukarki
• Worki papierowe opróżnione
• Pudła kartonowe i pudełka składane

 

Butelki 
PET stajŃ 
siň nowymi 
butelkami 
PET

Plastikowe 
opakowanie

• Butelki na napoje
• Ocet, olej kuchenny, keczup
• woda destylowana, płyn chłodzący, płyn do mycia 

okien, płyn niezamarzający
• Płyny do mycia naczyń, domowe środki 

czyszczące itp.
• Kubki do jogurtu, opakowania na napoje  

Opakowania 
metalowe
PRAWIDĞOWO:

PRAWIDĞOWO:
•  zanieczyszczone odpady
• Artykuły higieniczne (np. Pieluchy, chusteczki do 

nosa)
• Plastik, ale bez opakowania (np. Szczoteczki do 

zębów, stare zabawki)
• Szkło, ale bez opakowania (np. Szkło okienne, szkło 

ołowiowe, dzbanki)
• Guma i skóra
• inne resztki (porcelana, popiół, śmieci) 

Odpady resztkowe sŃ 
spalane C energia

Odpady resztkowe

Problematyczne substancje, takie jak baterie, farby i lakiery; Odpady elektroniczne, odpady wielkogabarytowe, olej kuchenny i wiele więcej. przyjdź do punktu zbiórki 
odpadów. Więcej informacji na ten temat na www.gvamoedling.at

Zarządzanie odpadami ma sens!

Jak i dlaczego segregujemy odpady

Aktywna segregacja!

Rada: 

Plastikowe butelki od:
PRAWIDĞOWO:PRAWIDĞOWO:




