
Kommunalunternehmen  

Umweltschutz Fichtelgebirge 

Hornschuchstraße 101 A 

95632 Wunsiedel 

telefon 09232 80626 

E-Mail info@ku-fichtelgebirge.de 

www.ku-fichtelgebirge.de 

 

ODPOWIEDNIO  

SEGREGUJ ODPADY 

 

ODPADY SZKLANE 
kontenery w miejscach publicznych 

 

PLASTIKOWE OPAKOWANIE 
żółty kosz na śmieci 

(nie ma oddzielnego kosza na odpady szklane) 

 folia aluminiowa 

 opakowanie aluminiowe 

 folia opakowaniowa 

 puszki 

 aluminiowa pokrywa 

 kartony po mleku i napojach 

 dzbanek jogurtowy 

 butelki z szamponem i 

mydłem do naczyń 

 plastikowe butelki bez  

symbolu depozytu 

 pakowanie styropianu 

 szklane butelki bez symbolu 

depozytu 

 słoik bez pokrywki 

 opakowania szklane do 

żywności 

 białe szkło oraz brązowe 

szkło powinny być  

sortowane według koloru 

 szkło zielone i inne kolory 

należy sortować na szkło 

zielone 

 

Do żółtego kosza nie wolno wyrzucać 
następujących przedmiotów: 

przedmioty plastikowe, takie jak  

wiadra do sprzątania lub zabawki dla 

dzieci 
 

 

Więcej informacji na temat żółtego kosza 
www.meine-gelbe-tonne.de 

Nie wolno wyrzucać następujących 
przedmiotów do szklanych 
pojemników: 

okno 

potłuczone szkło i lustra 

szklanki ołowiowe, kryształowe i 

do picia 

żarówki i wazony 



 

 papier 

 papierowe torby 

 pudełko na pizzę 

(brudne pudełka są wyrzucane do 

kosza na odpady organiczne) 

 karton 

 gazety 

 czasopisma i broszury 

 książki 

 katalogi 

 

MAKULATURA 
zielony kosz na śmieci 

 

ODPADY ORGANICZNE 
brązowy kosz na śmieci 

 

ODPADY RESZTKOWE 
czarny kosz na śmieci 

Następujące przedmioty nie mogą 
być wyrzucane razem z makulaturą: 

brudny papier, taki jak ręczniki 

papierowe, serwetki i chusteczki 

do nosa 

opakowania mrożone 

resztki tapety 

papier do pieczenia 

papier fotograficzny 

 odpady organiczne, takie jak 

owoce i warzywa 

 skorupki jajek 

 herbata i torebka herbaty 

 fusy i filtry do kawy 

 kość 

 odpady ogrodowe i liście 

 włosy 

 gleba roślinna 

 produkty higieniczne 

 chusteczki kosmetyczne i 

chusteczki do nosa 

 popiół i papierosy 

 uszkodzone naczynia 

 potłuczone szkło i lustra 

 worki do odkurzaczy 

 pieluchy 

 uszkodzona zabawka 

 zabrudzone tekstylia 

 guma 

 odpady świec 

Następujące przedmioty nie mogą być 
wyrzucane do pojemnika na kompost: 

popiół i papierosy 

plastikowe produkty 

tekstylia 

pieluchy 

poddane obróbce skrawki drewna 
Więcej informacji na temat utylizacji i ABC 
odpadów można znaleźć na stronie  
www.ku-fichtelgebirge.de 

Następujące przedmioty nie mogą 
być wyrzucane do kosza na odpady 
resztkowe: 

elektroniczne wyposażenie 

baterie 

plastikowe opakowanie 

gruz 

lampy LED i energooszczędne 

 


