Odpady wielkogabarytowe
Odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed nieruchomości odbywa się w
przeciągu ok. 4 tygodni do daty pisemnego zgłoszenia.
Odbierane są:
- urządzenia elektryczne, chłodziarki
- rowery
- kuchenki i piece
- meble i materace
- dywany i wykładziny dywanowe
- metale
Nie do odpadów wielkogabarytowych...
... tylko do pozostałych śmieci wrzucamy:
- wszelkie drobne przedmioty, odpady w workach i kartonach
... tylko dostarczamy do punktu gromadzenia odpadów w Hameln:
- odpady budowlane (tj. okna, drzwi, parkiet, laminat, itp.)
- przedmioty ze szkła, ceramiki, porcelany, gliny, marmuru, betonu i gipsu
Tak funkcjonuje odbiór odpadów wielkogabarytowych:
 Przedmioty do odbioru proszę zgłosić pisemnie (na kartce
pocztowej dołączonej do harmonogramu odbioru odpadów lub
mailem na adres spermuell@kaw-hameln.de, faksem lub wypełnić
formularz online).
 Około 1 tygodnia przed odbiorem otrzymacie Państwo kartkę
pocztową z wyznaczonym terminem odbioru.
 W wyznaczonym dniu prosimy wystawić przedmioty do odbioru posortowane na
drewno, metal, urządzenia elektryczne i pozostałe wielkogabaryty.
Zbiorczy punkt gromadzenia odpadów w Hameln:
Zum Sachsengrund 15, 31789 Hameln - pomiędzy Afferde i Hilligsfeld
Godziny otwarcia:
kwiecień – październik: wt. – pt. 14.00-17.00, sob. 09.00-13.00
listopad – marzec:
wt. – pt. 14.00-16.00, sob. 10.00-12.00
Do naszego punktu gromadzenia odpadów możecie Państwo sami dostarczać
prawie każdego rodzaju odpady, które powstają w domu. Surowce wtórne
przyjmowane są bezpłatnie, a odpady podlegające utylizacji przyjmujemy po
korzystnych cenach. Bliższe informacje na ten temat znajdują się na naszych
stronach internetowych.
Bezpłatnie przyjmujemy:
odpady zielone, makulaturę, szkło, metale,
sprzęt elektryczny, odpady w żółtych workach.
Odpłatnie przyjmujemy:
pozostałe śmieci domowe, odpady budowlane,
wielkogabarytowe i odpady z drewna

polski

Sortowanie odpadów w gospodarstwie domowym:
Jak prawidłowo segregować odpady?
Odpady powstają w każdym gospodarstwie domowym. Aby ułatwić ich sortowanie
w domu, udostępniamy tę broszurkę.
Z Państwa nieruchomości odbieramy:






makulaturę w pojemnikach na papier
odpady organiczne w pojemnikach na bioodpady
pozostałe śmieci (nie nadające się do dalszego sortowania) w pojemnikach na
pozostałe zmieszane śmieci
opakowania w żółtych workach
meble, urządzenia elektryczne i inne wielkogabarytowe odpady z gospodarstw
domowych wystawione przed dom

Prosimy o wystawienie pojemników z makulaturą, odpadami organicznymi
i pozostałymi śmieciami, żółtych worków oraz odpadów wielkogabarytowych w dniu
odbioru przed nieruchomość do godz. 6.30 rano.
Dla niektórych odpadów zorganizowaliśmy punkty zbiorcze:
 odpady szkodliwe prosimy dostarczać do zbiorczego punktu odbioru
 szklane butelki i słoiki prosimy wrzucać do kontenerów na szkło
Na naszej stronie internetowej www.hameln-pyrmont.de/KreisAbfallWirtschaft
znajdziecie Państwo wskazówki, gdzie znajdują się najbliższe punkty zbiorcze jak
i informacje o innych ofertach KAW (Powiatowej Gospodarki Odpadami), a także
dalsze wskazówki dotyczące sortowania odpadów. Możecie Państwo np. pod
kaw.hameln-pyrmont.de/KAW/Abfuhrtermin_Modul wygenerować swój własny
kalendarz odbioru odpadów albo ustawić opcję wysyłania przypomnienia o
terminach odbioru odpadów na swoją pocztę internetową.

Dane kontaktowe KreisAbfallWirtschaft:
tel. (05151) 9561-0
faks: (05151) 9561-38
Ohsener Str. 98, 31789 Hameln

zentrale@kaw-hameln.de
kaw.hameln-pyrmont.de
pn.-czw. 7.30-17.00, pt. 7.30-16.00

Makulatura
Odbiór pojemników lub
kontenerów z makulaturą
odbywa się raz na
4 tygodnie.

Tutaj wrzucamy:
- papier biurowy,
szkolny i drukarski
- gazety i czasopisma
- książki bez okładek
- katalogi, gazetki
reklamowe
- opakowania z papieru,
kartonu i tektury

Żółty worek

Odpady organiczne

Pozostałe śmieci

Odpady szkodliwe

Szklane butelki i słoiki

Odbiór żółtych worków
odbywa się co 14 dni.

Odbiór pojemników na
odpady organiczne
odbywa się co 14 dni.

Odbiór pojemników
z pozostałymi śmieciami
odbywa się co 14 dni,
a kontenery odbierane są
co tydzień lub co 14 dni.

Odbiór odpadów
szkodliwych odbywa się
1 raz w miesiącu.

Szkło prosimy dostarczać
do kontenerów na szkło
w punktach zbiorczych.

Tutaj wrzucamy:
- kartoniki po mleku
i sokach
- pojemniki po jogurcie,
śmietanie, margarynie
- plastikowe folie, butelki
i worki
- puste puszki po farbach
i pojemniki po chemii
gospodarczej
- puszki po konserwach
Proszę wrzucać do żółtego
worka tylko puste
opakowania.

Nie do makulatury ...
... tylko do pojemnika
na pozostałe śmieci
wrzucamy:
- papier do pieczenia
- zdjęcia
- papier higieniczny
- tapety
- papier woskowy
- pieluchy
... tylko do żółtego worka
wrzucamy:
- kartoniki po mleku
i sokach
- plastikowe worki

Tutaj wrzucamy:
- wszystkie odpady
spożywcze i kuchenne
fusy z herbaty i kawy
(z filtrem)
- resztki wyrobów
cukierniczych i chleba
- odpady z owoców i warzyw
- bukiety kwiatów
- rośliny doniczkowe
- skorupki od jajek
i orzechów
- spady owoców
- ściętą trawę
- liście, igliwie
- chwasty, gałęzie

Nie do żółtego worka ...

Nie do bioodpadów ...

... tylko do pojemnika na
pozostałe śmieci
wrzucamy:
- pieluchy, zabawki, gąbki
i tworzywa piankowe

... tylko do pojemnika na
pozostałe śmieci
wrzucamy:
- żwirek dla kotów
- ściółkę dla królików,
chomików i innych
zwierząt domowych
- artykuły higieniczne
tj. podpaski higieniczne,
pieluchy, waciki

... tylko do pojemnika na
makulaturę wrzucamy:
- opakowania z kartonu
i papieru
... tylko do kontenera na
szkło wrzucamy:
- opakowania ze szkła tj.
słoiki po marmoladzie

Tutaj wrzucamy:
- artykuły higieniczne
- niedopałki papierosów
- worki z odkurzacza
- żwirek dla kotów
- ściółkę dla królików,
chomików i innych
zwierząt domowych
- pieluchy
- tapety

Nie do pozostałych
śmieci ...
... tylko do żółtego worka
wrzucamy:
- puste pojemniki po
farbach, lakierach
i środkach do ochrony
drewna

Tutaj wrzucamy:
- przeterminowane leki
- baterie i akumulatorki
- żarówki
energooszczędne,
świetlówki, LEDy
- gaśnice
- środki ochrony drewna
i roślin
- farby i lakiery
- środki czystości
- kleje
- akumulatory
samochodowe
Nie do odpadów
szkodliwych ...
... tylko do punktów
sprzedaży zobowiązanych
do odbioru i utylizacji
oddajemy:
- zużyty olej silnikowy

Tutaj wrzucamy:
- szklane butelki po
napojach
- słoiki po przetworach
- słoiki po marmoladzie

Nie do kontenera na
szkło ...
... tylko do pojemnika na
pozostałe śmieci
wrzucamy:
- żarówki
- nakrętki, korki
… tylko do punktu
gromadzenia odpadów
w Hameln oddajemy:
- szyby okienne
- porcelanę
- szkło kryształowe
- szkło żaroodporne

