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MARNOWAĆ ADVISOR

KOMPAKTOWY

Zachęcamy także do 
korzystania z naszej 
aplikacji gospodarki 
odpadami   
Westmünsterland.

Entsorgungsgesellschaft
Westmünsterland mbH
Estern 41
48712 Gescher
Tel.: (0 25 42) 9 29-0
Fax: (0 25 42) 9 29-100
info@egw.de
www.egw.de

Jak sortować

BRĄZOWY KONTENER  
BIOODPADY

NIEBIESKI KONTENER 
MAKULATURA

ODPADY ORGANICZNE JAK
ODPADY KUCHENNE I OGRODOWE
Są to np: 
resztki roślin, skorupki jajek, resztki ryb i mięsa, odpady ogrodowe, 
resztki warzyw, fusy z kawy, łupinki ziemniaków, odpady kuchenne, 
łupiny orzechów, obierki owoców, resztki potrwa, fusy z herbaty, 
rośliny pokojowe, owoce cytrusowe

To wszystko powinno trafić do: 
kontenera na bioodpady 

Nie wolno wrzucać: 
popiołu, artykułów higienicznych, kapsułek z kawą, żwirku dla 
kotów, zamiecionych śmieci, worków z odkurzacza, pieluch,  
niedopałków papierosów  kontenera na pozostałe śmieci 

PAPIER, TEKTURA, KARTON
Są to np:
broszury, książki, papier biurowy, papier do kserokopiarek, kartony, 
prospekty, czyste torebki papierowe, tektura falista, opakowania z 
papieru, czasopisma, gazety 

To wszystko powinno trafić do: 
kontenera na makulaturę lub punktu zbiórki surowców wtórnych

Nie wolno wrzucać:  
papieru powlekanego, papieru śniadaniowego, tapet   
kontenera na pozostałe śmieci 
kartonów po napojach (np. kartonów po mleku)  żółty worek/żółty 
kontener
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SZARY KONTENER  
POZOSTAŁE ODPADY

WSZYSTKIE ODPADY NIENADAJĄCE SIĘ DO  
POWTÓRNEGO PRZETWORZENIA
Są to np: 
popiół (zimny), dyskietki, puszki po farbie (zaschnięta farba), zdjęcia, 
żarówki, żwirek dla kotów, artykuły higieniczne, zamiecione śmieci, 
potłuczona porcelana, worki z odkurzacza, tapety, pieluchy, niedo-
pałki papierosów 

To wszystko powinno trafić do: 
kontenera na pozostałe śmieci 

Nie wolno wrzucać:  
płyt CD i DVD, sprzętu elektrycznego, lamp energooszczędnych,
tonerów, jarzeniówek   punkt zbiórki surowców wtórnych
pierzyn  kontener na używane wyroby włókiennicze
substancji szkodliwych   mobilny punkt zbiórki substancji  
szkodliwych 

ŻÓŁTY WOREK / ŻÓŁTY KONTENER
OPAKOWANIA SPRZEDAŻOWE

KONTENER NA SZKŁO
ODPADY SZKLANE

MOBILNY PUNKT ZBIÓRKI SUBSTANCJI 
SZKODLIWYCH SUBSTANCJE SZKODLIWE

OPAKOWANIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,  
METALU I MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH
Są to np:
folia aluminiowa, puszki i tubki po farbach (puste), butelki z tworzywa 
sztucznego, kartony po napojach, puszki po konserwach, kapsle, opa-
kowania metalowe, kartony na mleko, torebki z tworzywa sztucznego, 
kubki z tworzywa sztucznego, kształtki styropianowe, zamknięcia

To wszystko powinno trafić do:
żółtego kontenera / żółtego worka 

Nie wolno wrzucać: 
papieru, tektury, kartonu  kontener na makulaturę  
butelek szklanych  kontener na szkło  
drewna, wiader z tworzywa sztucznego, porcelany, garnków, patelni, 
zabawek  kontenera na pozostałe śmieci, punkt zbiórki surowców 
wtórnych 

BUTELKI, PRODUKTY SZKLANE –  
OSOBNO SZKŁO ZIELONE, BRĄZOWE I BIAŁE
Są to np: 
butelki szklane, słoiki po warzywach, dżemach i produktach  
konserwowych, inne opakowania szklane 

To wszystko powinno trafić do:
publicznego kontenera na szkło

Nie wolno wrzucać: 
szyb samochodowych  warsztat 
szkła ołowiowego, żarówek, szkła borokrzemowego, ceramiki, 
porcelany  kontenera na pozostałe śmieci 
szyb szklanych, lamp energooszczędnych, luster   punkt zbiórki 
surowców wtórnych

ZANIECZYSZCZONE ODPADY
Są to np: 
zmywacze, przeterminowane leki, zużyty olej, baterie, środki do de-
zynfekcji, lampy energooszczędne, farby (płynne), odplamiacze, środki 
ochrony i pielęgnacji drewna, kleje, lakiery, ługi, jarzeniówki, środki 
ochrony roślin, środki do czyszczenia, puszki z resztkami sprayu 

To wszystko powinno trafić do:
mobilnego punktu zbiórki substancji szkodliwych, terminy patrz 
kalendarz ekologiczny – punktu zbiórki substancji szkodliwych na 
składowisku odpadów Borken Hoxfeld

Nie wolno wrzucać:  
sprzętu elektrycznego  punkt zbiórki surowców wtórnych
pojemników po farbie (zaschnięta farba)  kontener na pozostałe 
śmieci  
pojemników po farbie, puszek po sprayu (puste)  żółtego kontenera 
/ żółtego worka
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