Обемисти отпадъци
Обемисти отпадъци се извозват от имота след писмена заявка в рамките на
около 4 седмици.
Към тях спадат:
- електрически уреди, охладителни уреди
- велосипеди
- готварски печки, фурни
- мебели, матраци
- килими, мокети
- метали

Към обемистите отпадъци не спадат...
... и трябва да се изхвърлят в кофата за остатъчни отпадъци:
- дребни детайли, отпадъци в торби или кутии
... и трябва да се предават в парка за отпадъци в Хамелн:
- отпадъци, получени в резултат на строителни дейности
(като напр. прозорци, врати, паркет, ламинат и други подобни)
- стъклени, керамични, порцеланови, глинени, мраморни, бетонови или гипсови
предмети

Редът за извозване на обемисти отпадъци е следният:





Подавате писмена заявка (с пощенска картичка, откъсната от
календара за извозване на отпадъци, с имейл на sperrmuell@kawhameln.de, с факс или с онлайн формуляра) за извозване на
предмети, представляващи обемисти отпадъци.
Около 1 седмица преди извозването получавате по пощата
картичка с дата за изпълнение на заявката.
Сортирате предметите по видове – дървени, метални или други обемисти
отпадъци – и подготвяте електрическите уреди за извозване на уречената
дата.
Парк за отпадъци в Хамелн
Zum Sachsengrund 15, 31789 Hameln – между Afferde и Hilligsfeld
Работно време:
април – октомври:
вт – чт 14:00 – 17:00 часа, сб 09:00 – 13:00 часа
ноември – март: вт – чт 14:00 – 16:00 часа, сб 10:00 – 12:00 часа
До нашия парк за отпадъци можете сами да извозите почти всякакви
отпадъци, получаващи се от домакинствата. Вторичните суровини
се приемат безплатно, а отпадъците за преработка – на изгодни
цени. Справка можете да намерите на нашите интернет страници.
Безплатно приемане на:
стъкло, метали,

растителни отпадъци, стара хартия, старо
електрически уреди, отпадъци, които се събират

в жълтите торби
Приемане срещу такса: битови отпадъци, обемисти отпадъци, строителни
отпадъци, дървесина за втора употреба

Български

Разделно събиране на отпадъци от
домакинствата:
Как да изхвърляме правилно отпадъците?
Отпадъци се получават от всяко домакинство. За улесняване на разделното
събиране на отпадъците на място Ви предоставяме настоящата брошура.
От имота Ви извозваме:






стара хартия в кофата за хартия,
биоотпадъци в кофата за биоотпадъци,
остатъчни отпадъци в кофата за остатъчни отпадъци,
опаковъчни материали в жълтите торби,
мебели, електрически уреди и други обемисти отпадъци от домакинството.

В 6.30 часа сутринта на съответния ден за извозване подгответе пред имота си
Вашите кофи за биоотпадъци, хартия и остатъчни отпадъци, жълтите торби и
обемистите отпадъци.
Организирали сме събирателни пунктове за следните отпадъци:
 Опасни отпадъци. Моля предавайте ги в местните събирателни пунктове за
опасни отпадъци.
 Стъклени бутилки/буркани. Моля изхвърляйте ги в събирателните контейнери.
На интернет страниците ни www.hameln-pyrmont.de/KreisAbfallWirtschaft ще
намерите указания за най-близките до Вас събирателни пунктове. Там се съдържа
информация и за други предложения на Окръжната служба за извозване на
отпадъци, както и много допълнителни съвети за изхвърляне на отпадъците.
Например на
kaw.hameln-pyrmont.de/KreisAbfallWirtschaft/Abfuhrtermin_Modul
можете да изготвите годишен календар с дати за извозване или да зададете
изпращане на напомняне по имейл за датите за извозване.
С Окръжната служба за извозване на отпадъци можете да се свържете на:
тел. (05151) 9561-0
факс: (05151) 9561-38

zentrale@kaw-hameln.de
kaw.hameln-pyrmont.de

Ohsener Str. 98, 31789 Hameln

пн – чт 7:30 – 17:00 часа, пт 7:30 – 16:00 часа

Стара хартия
Извозването на кофите
или контейнерите за
стара
хартия
се
извършва на всеки 4
седмици.

Към тях спадат:
- хартия за писане и
принтери
- вестници, илюстрирани
издания
- книги без корици
- каталози, проспекти
- опаковки от хартия,
мукава, картон

Органични отпадъци

Остатъчни отпадъци

Опасни отпадъци

Стъклени бутилки,
буркани

Извозването на жълтите
торби се извършва на
всеки 2 седмици.

Извозването
на
биокофите се извършва
на всеки 2 седмици.

Извозването на кофите за
смет се извършва на
всеки
2
седмици,
контейнерите се извозват
всяка седмица или на
всеки 2 седмици.

Събирането на опасни
отпадъци се извършва 1
път в месеца.

Моля
изхвърляйте
стъклото в контейнерите
за стъкло.

Към тях спадат:
- торбички от мляко и сок
- кофички от йогурт,
сметана,
маргарин
- пластмасови фолиа,
бутилки и торбички
- празни кутии от боя и
кофи от дисперсионна
боя
- консервени кутии

Към тях спадат:
- всички остатъци
утайка от чай и кафе
(с филтър)
- остатъци от сладкиши и
хляб
- отпадъци от плодове и
зеленчуци
- букети цветя
- саксийни цветя
- черупки от яйца и ядки
- окапали плодове
- окосена трева
- шума, иглички
- плевели, клони

Към тях спадат:
- стари лекарства
- батерии, акумулатори
- енергоспестяващи лампи,
луминесцентни лампи,
светодиоди
- пожарогасители
- препарати за защита на
дървесина
и
растителна защита
- бои и лакове
- препарати за чистене и
почистване
- лепила
- автомобилни
акумулатори
Не представляват опасни
отпадъци ...

Към тях спадат:
- бутилки от напитки
- буркани от зеленчукови
консерви или сосове
- буркани от мармалад

... и могат да се върнат в
магазините чрез системата
за обратно изкупуване
- отработени масла

... и трябва да се изхвърлят
в кофата за остатъчни
отпадъци:
- крушки с нажежаема
жичка
- капаци, запушалки

Жълта торба

В жълтата торба
поставяйте само празни
опаковки.

Към тях спадат:
- хигиенни артикули
- цигарени филтри
- торбички за
прахосмукачки
- постелка за котешка
тоалетна
- постелка за зайци,
хамстери
или други
домашни животни
- памперси
- тапети

Не представляват стара
хартия ...

Не са подходящи за
жълтата торба ...

Не са подходящи за
биокофата ...

Не представляват
остатъчни отпадъци ...

... и трябва да се
изхвърлят в кофата за
остатъчни отпадъци:
- хартия за печене,
снимки
- тоалетна хартия
- тапети
- хартия с покритие
- памперси
... и трябва да се
изхвърлят в жълтата
торба:
- торбички от мляко и сок
- пластмасови торбички

... и трябва да се изхвърлят
в кофата за остатъчни
отпадъци:
- памперси
- играчки
- възглавници от пенопласт
... и трябва да се изхвърлят
в кофата за хартия:
- опаковки от картон или
хартия
... и трябва да се изхвърлят
в контейнера за старо
стъкло:
- опаковки от стъкло
като например буркани от
мармалад

... и трябва да се
изхвърлят в кофата за
остатъчни отпадъци:
- постелка за котешка
тоалетна
- постелка за зайци,
хамстери
или други
домашни животни
- хигиенни артикули, като
например
дамски
превръзки,
памперси,
памучни тампони

... и трябва да се изхвърлят
в жълтата торба:
- празни съдове от
бои, лакове и
препарати за защита на
дървесина

Не представляват старо
стъкло ...

... и трябва да се предават
в парка за отпадъци в
Хамелн:
- прозоречни стъкла
- порцелан
- оловен кристал
- огнеупорно стъкло

