
UTYLIZACJA ODPADÓW i SEPARACJA ODPADÓW w powiecie Sprewa-Nysa 

      Odpady zmieszane 
         (czarny kontener) 

Tworzywa sztuczne / Metal  
        (zółty kontener)  

         Papier / Karton 
       (niebieski kontener)  

                  Bio 
        (zielony kontener) 

                 Szkło      Odpady wielkogabarytowe 
                Elektronika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

  Wszelkie odpady zmieszane  
  z gospodarstw domowych  
nie podlegające recyklingowi 
 
- zużyte naczynia kuchenne  
- niewielkie części gumowe  
- niewykorzystane lekarstwa 
- worki i filtry od odkurzacza 
- zabrudzony papier  
- ręczniki papierowe,  
- tapety 
- artykuły higieniczne,  
- pieluchy, waciki 
- niedopałki papierosów 
- szczoteczki do zębów 
 
Odpady szkodliwe,  
jak płynne farby, lakiery, 
chemikalia można zdawać w 
mobilnych punktach  
odbioru. 
Terminy oraz miejsca odbioru 
pod: 
www.eigenbetrieb-
abfallwirtschaft-lkspn.de  
 

   Opakowania z tworzyw 
     sztucznych, metalu 
 lub materiałów łączonych 
 
- opakowania po jogurcie 
- puszki po napojach 
- puszki po konserwach 
- kartony po mleku, sokach  
- opakowania po kosmety- 
  kach 
- opakowania po środkach      
  czystości 
- tubki po paście do zębów 
- opakowania po karmie dla  
  zwierząt 
 
Przedmiotów użytkowych nie 
będących opakowaniami, 
a wytworzonych z wyżej  
wymienionych materiałów,  
nie wolno wrzucać do zółtych 
kontenerów! 

     Opakowania z papieru  
             lub kartonu 
          (wyłącznie czyste) 
 
- gazety 
- czasopisma 
- papier pakowy 
- pudełka papierowe 
- kartony (zgniecione) 
- torebki i worki papierowe 
- katalogi, ulotki 
- książki 
- zeszyty, notatniki 
- teczki papierowe 
 
 
Papier lub karton trwale 
połączony z innymi mate-
riałami nie może być przeka-
zany do recyklingu. 

  Odpady biodegradowalne 
   kuchenne lub ogrodowe 
 
 
- resztki jedzenia 
- odpadki owoców i warzyw 
- obierki   
- skoszona trawa 
- opadłe liście i owoce 
- inne odpady ogrodowe         
  kompostowalne 
- papierowe filtry do kawy 
 
 
 
 
Opakowania i torbki plas-
tikowe, w tym również tzw. 
biodegradowalne, nie mogą 
być wyrzucane do biokonte-
nera! 
 

      Opakowania szklane 
(segregowane według koloru) 
 
 
- szklane butelki 
- słoiki po napojach i żywności 
- szklane opakowania po   
  kosmetykach 
- buteleczki po lekarstwach 
- flakoniki po perfumach 
 
 
 
 
 
 
Do surowców wtórnych 
szklanych nie należą: lustra, 
szyby samochodowe, akwaria, 
wyroby gliniane i ceramika. 
 
Przedmioty szklane niebieskie 
i czerwone należy wrzucać do 
kontenera na szkło zielone. 

     Odpady wielkogabarytowe  
  jak meble, dywany, wykładziny 
                      oraz  
odpady elektroniczne, jak lodówki,  
pralki, kuchenki  
Odbiór bezpłatny z miejsca  
zamieszkania wyłącznie po uprzednim      
uzgodnieniu terminu 
telefonicznie:   03562/6925-0  
lub internetowo pod 
www.eigenbetrieb-abfallwirtschaft-
lkspn.de  
Do odpadów wielkogabarytowych nie 
należą odpady budowlane, drzwi , 
okna, odpady sanitarne, części sa-
mochodowe! 
 

Małe odpady elektroniki użytkowej  
jak sprzęt RTV, żelazka, suszarki do 
włosów, tostery, aparaty do golenia  
można zdawać nieodpłatnie  
na składowiskach odpadów. 
 
Przyjmowanie odpadów wielkogaba-
rytowych przez składowiska odpadów 
podlega opłatom. 
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