Ogólne objaśnienia dotyczące segregacji odpadów

OGÓLNE OBJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE SEGREGACJI
ODPADÓW
POJEMNIK NA ODPADY RESZTKOWE
Tu wkładamy np.: popiół, żarówki, podpaski i papier
higieniczny, śmieci z zamiatania podłogi, porcelanę, pieluchy, resztki tapet, mocno zabrudzone opakowania itp.
Nie wkładamy: resztek jedzenia, odpadów ogrodowych,
opakowań takich jak papier, szkło, żarówek energooszczędnych, rur jarzeniowych, odpadów niebezpiecznych itp.

ŻÓŁT Y POJEMNIK / WOREK (DO WYBORU)
Tu wkładamy np.: opakowania takie jak opakowania po
mleku, folię aluminiową, puszki, kubki po jogurcie,
jednorazowe naczynia, butelki plastikowe / z tworzywa
sztucznego, opakowania styropianowe, opakowania
próżniowe itp.
Uwaga: nie wszystko z tworzywa sztucznego lub plastiku
to śmieci po opakowaniach.
Nie wkładamy np.: zabrudzonych opakowań, szkła, papieru, odpadów resztkowych, odpadów niebezpiecznych,
odpadów wielkogabarytowych itp.

POJEMNIK NA PAPIER
Tu wkładamy np.: opakowania papierowe, papier do
pisania, książki, książki telefoniczne, gazety, prospekty,
kartony.
Uwaga: w dzień odbioru prosimy nie zostawiać dodatkowej makulatury / kartonów obok pojemnika – nie zostaną
one zabrane.
Nie wkładamy np. mocno zabrudzonego papieru, papieru
fotograficznego / higienicznego, metalicznego papieru
do pakowania, opakowań po napojach, papieru z powłoką, kalek itp.

POJEMNIK NA ODPADY BIOLOGICZNE
Z dniem 1 kwietnia 2014 r. w Offenbach pojawił się pojemnik na odpady biologiczne. Obok już znanych pojemników, jest to czwarty pojemnik. Proszę uwzględnić,
że tym sposobem zmienia się segregacja odpadów.
Tu wkładamy np.: odpady ogrodowe takie jak listowie,
pokos trawy, kwiaty, resztki warzyw i owoców, fusy
po kawie, filtry do kawy, fusy po herbacie, torebki po
herbacie, resztki jedzenia i wiele więcej...
Nie wkładamy: plastikowych toreb, metali, szkła, doniczek, puszek, fekaliów, śmieci z zamiatania podłogi,
worków z odkurzacza i petów. Odpadami biologicznymi

również nie są biotworzywa, na przykład ze skrobi kukurydzianej, nawet jeśli są oznaczone jako biodegradalne.
Kompletna lista znajduje się w statucie o odpadach miasta Offenbach nad Menem. Na pytania dotyczące pojemników na odpady biologiczne odpowie ESO pod numerem
069 840004 - 545 lub przez e-mail: bioabfall@eso-of.de.

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
W OFFENBACH
Termin na odbiór odpadów wielkogabarytowych można
otrzymać po numerem serwisowym 840004 - 545, przy
okienku ESO w Wydziale Spraw Obywatelskich lub przez
e-mail za pomocą formularza »Antrag auf Sperrmüll«
na naszej stronie internetowej www.eso-stadtservice.de.
Uwaga: proszę dokładnie podać, jakie materiały / ilości
są do odbioru. Tylko wcześniej zgłoszone materiały /
ilości podlegają darmowemu odbiorowi odpadów
wielkogabarytowych.
To należy do odpadów wielkogabarytowych: np. meble,
materace, przedmioty z gospodarstw domowych
(bez naczyń), wykładziny podłogowe, dywany, PVC,
sprzęt elektryczny, pralki itp.
To nie należy do odpadów wielkogabarytowych: np.
zużyty olej, odzież używana, baterie, gruz budowlany,
odpady budowlane, odpady zielone, laminat, parkiet,
substancje szkodliwe, drzwi/okna, odpady resztkowe itp.
Odstawienie przy drodze:
· najwcześniej w przeddzień terminu odbioru między
godziną 20.00 a 22.00 lub najpóźniej w dzień odbioru
najpóźniej do godziny 6.00!
· do momentu odbioru odpadów wielkogabarytowych
przez ESO Stadtservice GmbH odpowiedzialność
leży po stronie zleceniodawcy; do niego należy także
obowiązek posprzątania chodnika po odbiorze.

ZAPOMNIAŁEŚ O ZAMÓWIENIU ODBIORU
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ?
ESO Stadtservice GmbH oferuje płatny serwis ekspresowego odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Więcej informacji przez nasze biuro obsługi klientów:
numer telefonu 840004 - 545 !
W razie pytań dotyczących utylizacji odpadów pomocą
służą eksperci do spraw odpadów pod numerem
840004 - 549.

