Deşeuri voluminoase
Deşeurile voluminoase sunt preluate de pe proprietate după anunţare scrisă, în
intervalul de circa 4 săptămâni.
De acestea aparţin:
- Aparate electrice, frigidere
- Biciclete
- Aragaze, cuptoare
- Mobilă, Saltele
- Covoare, mochete
- Metale
Nu aparţin deşeurilor voluminoase …
… ci la tomberonul de resturi:
- piesele mici, deşeurile în saci sau cutii
… ci la platforma de eliminare a deşeurilor:
- obiectele rezultate din măsuri constructive
(precum ferestre, uşi, parchet, laminat şi asemănătoare)
- Obiecte din sticlă, ceramică, porţelan, lut, marmoră, beton sau gips

Astfel funcţionează evacuarea deşeurilor voluminoase:
 Anunţaţi în scris obiectele care constituie deşeuri voluminoase (prin carte
poştală din calendarul de deşeuri, per mail la
sperrmuell@kaw-hameln.de, per fax sau cu formular online)
 Cardul de programare îl primiţi prin poştă cu aproximativ 1
săptămână înainte de preluare
 Sortaţi obiectele pentru data programată de preluare după lemn,
metal, pregătiţi restul de deşeuri voluminoase şi aparatele electrocasnice

Română

Sortarea deşeurilor în gospodărie:
Cum elimin corect ca deşeu gunoiul?
Deşeu menajer există în fiecare gospodărie. Pentru a vă simplifica separarea
deşeurilor la faţa locului, vă punem la dispoziţie această broşură.
Noi preluăm de pe proprietatea dumneavoastră:






În ziua de preluare respectivă, vă rugăm să vă pregătiţi dimineaţa la ora 6.30 în
faţa proprietăţii deşeurile biologice, hârtia şi alte deşeuri reziduale, sacii galbeni şi
deşeurile voluminoase.
Pentru următoarele deşeuri am organizat puncte de colectare:



Platforma de eliminare deşeuri Hameln
La Sachsengrund 15, 31789 Hameln – între Afferde şi Hilligsfeld
Program de funcţionare:
aprilie-octombrie: Ma.-Vi. orele 14.00-17.00, Sâ. orele 09.00-13.00
noiembrie-martie: Ma.-Vi. orele 14.00-16.00, Sâ. orele 10.00-12.00
La platforma noastră de eliminare deşeuri puteţi să aduceţi personal aproape
totul ce se generează în gospodărie ca deşeuri menajere. Materialele de valoare
sunt preluate gratuit, deşeurile pentru eliminare le preluăm la preţuri avantajoase.
O vedere de ansamblu în acest sens găsiţi pe paginile noastre de internet.
Se preiau gratuit:

deşeuri verzi, hârtie veche, sticlă veche, metale,
aparate electrice, materiale în sac galben
Se preiau contra taxă: deşeuri menajere, deşeuri voluminoase, moloz,
lemn vechi

Hârtie veche în pubela de hârtie
Deşeuri biologice în recipientul de
deşeuri biologice
Deşeuri reziduale în tomberonul de
deşeuri reziduale
Materiale de ambalaj în sacii galbeni
Mobile, aparate electrice şi alte deşeuri voluminoase din gospodărie prin
preluare deşeurilor voluminoase

Vă rugăm aduceţi substanţele dăunătoare la punctele de colectare locale
pentru acest tip de substanţe
Vă rugăm aruncaţi recipientele de sticlă/paharele în containerul colector

Pe paginile noastre de internet găsiţi indicaţii referitoare la punctele de colectare din
vecinătate la www.hameln-pyrmont.de/KreisAbfallWirtschaft. Aici găsiţi informaţiile
corespunzătoare şi pentru diversele oferte KAW şi în plus multe alte sfaturi
referitoare la eliminarea deşeurilor. De exemplu puteţi să vă creaţi la
kaw.hameln-pyrmont.de/KreisAbfallWirtschaft/Abfuhrtermin_Modul
un calendar anual pentru termenele dumneavoastră de preluare sau să vă instalaţi
per mail o readucere aminte.
Puteţi contacta KreisAbfallWirtschaft (gospodărirea regională a deşeurilor)
la:
Tel. (05151) 9561-0
Fax: (05151) 9561-38

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

Ohsener Str. 98, 31789 Hameln

Lu.-Joi orele 7.30-17.00, Vi. orele 7.30-16.00

Sac galben

Deşeuri organice

Deşeuri reziduale

Substanţe dăunătoare

Recipiente din sticlă,
pahare

Preluarea tomberoanelor
sau containerelor cu
hârtie
veche
se
efectuează
la
4 săptămâni.

Preluarea sacilor galbeni
se efectuează la 14 zile.

Preluarea
recipientelor
biologice se efectuează la
14 zile.

Preluarea tomberoanelor
de deşeuri se efectuează
la 14 zile, containerele
sunt preluate săptămânal
sau la 14 zile.

Colectarea
substanţelor
dăunătoare are loc o dată
pe lună.

Vă rugăm să aduceţi sticla
la containerele pentru
sticlă.

De acestea aparţin:

De acestea aparţin:

De acestea aparţin:

De acestea aparţin:

De acestea aparţin:

De acestea aparţin:

- Hârtie de scris şi de
imprimantă
- Ziare, reviste ilustrate
- Cărţi fără copertă
- Cataloage, prospecte
- Ambalaje din hârtie,
mucava, carton

- Pungi de lapte şi sucuri
- Pahare de iaurt,
smântână, margarină
- Folii,
Sticle şi pungi de plastic
- Doze goale de vopsea şi
găleţi de vopsea dispersie
- Cutii de conserve

- toate resturile de mincare
- Zaţ de ceai şi cafea
(cu filtre)
- Resturi de patiserie
şi pâine
- Deşeuri de la fructe şi
legume
- Buchete de flori
- Plante în ghiveci
- Coji de ouă şi nuci
- Fructe căzute din pom
- Gazon tăiat
- Frunze, ace de pom
- Buruieni, crengi

-

- Medicamente vechi
- Baterii, acumulatori
- Lămpi economice, tuburi
luminescente, LED-uri
- Stingătoare de incendiu
- Agenţi protectori pentru
lemn şi plante
- Vopseluri şi lacuri
- Agenţi de lustruire şi
curăţare
- Substanţe adezive
- Baterii auto

- Sticle de băuturi
- Pahare de conserve de
legume sau sosuri
- Pahare de marmeladă

Hârtie veche

Vă rugăm introduceţi în sacii
galbeni numai ambalaje
goale.

Nu la hârtie veche…
… ci la tomberonul de
resturi:
- Hârtie de copt, fotografii
- Hârtia igienică
- Tapete
- Hârtie cu strat aplicat
- Scutece
… ci în sacul galben:
- Pungi de lapte şi sucuri
- Pungi de plastic

Nu în sacul galben…
… ci la tomberonul de resturi:
- Scutece
- Jucării
- Perne din spumă
… ci în tomberonul de hârtie:
- Ambalaje din mucava
sau hârtie
… ci în containerul de
sticlă veche:
- Ambalaje din sticlă precum
paharele de marmeladă

Nu în recipientul
biologic…
… ci la tomberonul de
resturi:
- Materiale de litieră
animale de companie
- Aşternut de la iepuri de
casă, hamsteri sau
alte animale de casă
- Articole de igienă precum
tampoane de damă,
scutece, comprese
de vată

Articole de igienă
Filtre de ţigară
Pungi de aspirator
Materiale de litieră
animale de companie
- Aşternut de la iepuri de
casă, hamsteri sau alte
animale de casă
- Scutece
- Tapete

Nu la deşeul rezidual…
… ci în sacul galben:
- Recipiente goale de la
vopseluri, lacuri şi
substanţe de protecţie
a lemnului

Nu la substanţele
dăunătoare...
…ci puteţi să predaţi în
comerţ prin sistemul
de retur
- Ulei uzat

Nu la sticla veche…
… ci la tomberonul de resturi:
- Becuri
- Capace, închizători
… ci la platforma de eliminare
a deşeurilor:
- Sticlă de fereastră
- Porţelan
- Cristal cu plumb
- Sticlă rezistentă la foc

