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ЖЪЛТ ЧУВАЛ:
В тях НЕ БИВА да бъде изхвърляно
следното:
· Всички видове пластмасови части, които не
са опаковки, напр. детски играчки,
пластмасови тръби, ремонтно фолио
· Хартия, картон, стъкло
· Битови отпадъци, пелени, памперси,
санитарни продукти
· Биоразградими отпадъци
· Замърсители
· Текстилни продукти.
„Зелената точка“ не е официална
екомаркировка! За изхвърлянето на Жълтите
чували в района на град Гютерсло отговаря
фирма „Тьонсмайер Ентзоргунг“ (Tönsmeier
Entsorgung), тел.: 05242 579770.

Извозването се извършва на всеки 14 дни

КОНТЕЙНЕРИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ХАРТИЯ
В тях МОЖЕ да бъде изхвърляно следното:
· Вестници, рекламни брошури, илюстровани
списания
· Опаковки от хартия / картон (със- и без
„Зелена точка“)
· Чиста хартия и незамърсени с мазнина
картонени опаковки
· Хартия за писане, тетрадки, компютърна
хартия
· Книги, каталози
КОНТЕЙНЕРИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ХАРТИЯ
В тях НЕ БИВА да бъде изхвърляно
следното:
· Замърсени хартия и картонени опаковки
· Пергаментна хартия и индиго
(напр. лотарийни билети)
· Санитарна хартия
· Тапети
· Композитни материали от хартия (хартия
/ картонени опаковки, покрити с пластмаса,
метал или парафин, напр. кутии от мляко
и сок)
Контейнери за хартия: извозване на всеки
4 седмици, съответно една седмица след
изпразването на контейнерите за битови
отпадъци.
Контейнери за събиране: в цялата градска
зона.
Вж. разположението на контейнерите на адрес:
http://www.guetersloh.de

КОНТЕЙНЕРИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ХАРТИЯ

Извозване: на всеки 14 дни или на всеки
4 седмици

Извозване: на всеки 14 дни
Контейнери за биоразградими отпадъци:
през цялата година Сезонни контейнери за
биоразградими отпадъци: 17 пъти от април
до ноември

ЖЪЛТ ЧУВАЛ:
В тях МОЖЕ да бъде изхвърляно следното:
· Всички опаковки със- и без „Зелена точка“,
изработени от метал, пластмаса или
композитни материали
· Полиетиленови торби, амбалажно фолио
· Бутилки и флакони от миещи и перилни
препарати и козметични продукти
· Опаковки от кисело мляко, маргарин и извара
· Стиропорови табли от месни продукти,
плодове и зеленчуци
· Пластмасови опаковки от напитки
· Кутии от мляко и сок, алуминиеви капачки,
фолио
· Вакуумни опаковки от кафе и супи
· Консервни кутии, кутии от напитки и капачки
· Празните кутии и кофи от боя

ЖЪЛТ ЧУВАЛ:

ПРАВИМ С ОТПАДЪЦИТЕ?

КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ
ОТПАДЪЦИ СЕЗОННИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА
БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
В тях НЕ БИВА да бъде изхвърляно
следното:
· Полиетиленови торби, торби за боклук от
всякакъв вид (включително торби, КОИТО
НЕ СА биоразградими)
· Пелени, превръзки, санитарни продукти
· Торбички за прахосмукачки
· Угарки от цигари и пепел
· Неразградими котешки тоалетни
· Обработен дървен материал
· Кожа, кости
· Битова смет, косми, вълна, пера
· Саксии
· Други рециклируеми материали или
отпадъци

КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

КАКВО ДА

КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
В тях НЕ БИВА да бъде изхвърляно
следното:
· Стъкло
· Хартия
· Картон
· Метал
· Биоразградими отпадъци
· Опаковки
· Замърсители
· Луминесцентни тръби
· Енергоспестяващи лампи
· Светодиодни лампи
· Електрически уреди

СЕЗОННИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА
БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
Сезонният контейнер за биоразградими
отпадъци се изпразва в периода от април до
ноември (17 пъти) в рамките на обичайното
извозване на биоразградимите отпадъци.
Извън този период контейнерът остава в
имота до повторното му използване през
следващата година.

КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Ревизия: януари 2015 г. · Концепция и оформление: Gestaltende GmbH, Gütersloh
Илюстрации на символите за изхвърляне на отпадъците: Meier Stracke KG, Bielefeld

КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
В тях МОЖЕ да бъде изхвърляно следното:
· Пелени, хигиенни продукти
· Торби за прахосмукачки, битова смет
· Тапети, замърсена хартия
· Пластмасови изделия, напр. играчки
· Крушки, халогенни лампи
· Пепел, сгурия
· Порцелан, керамика
· Счупени стъкла
· Кости
· Втвърдени бои.

КОНТЕЙНЕРИ ЗА
БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
В тях МОЖЕ да бъде изхвърляно следното:
· Плодове
· Зеленчуци
· Черупки от яйца, пакетчета от чай и кафе
с филтърна хартия
· Хранителни остатъци
· Цветя, шума
· Окосена трева
· Дървени стърготини, дървесни влакна
· Отпадъци от косене на ливади и
подрязване на храсти
· Диворастящи треви и плевели

Отработени масла и използвани мазнини:
предаване обратно на търговеца.
Сухи батерии и акумулатори: предаване
обратно на търговеца или изхвърляне в
специализираните контейнери в района на
града.
Акумулатори за автомобили и
мотоциклети: предаване обратно на
дилъра или търговеца на скрап.
Медикаменти: предават се обратно в
аптеката.
Пожарогасители: предават се срещу
заплащане на такса в пункта за утилизация
на отпадъци Гютерсло.

Подайте заявка за извозване чрез картата на
голямогабаритните отпадъци (може да бъде
закупена от търговската мрежа) или онлайн на
адрес: www.umwelt.guetersloh.de
Предаване в пункта за утилизация на
отпадъци Гютерсло
„Карл Цайс Щрасе“ № 58
Пн.: затворен
Вт., ср., пт.:
от 08:30 до 16:30 ч.
Чт.:		
от 08:30 до 18:00 ч.
Сб.:		
от 08:30 до 13:00 ч.
Събиране на опасни вещества: вж. вляво

ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО
ОБОРУДВАНЕ
Този вид оборудване НЕ ВКЛЮЧВА:
· Автокасетофони, авточасти
· Обикновени електрически лампи без
електронни компоненти
Пункт за утилизация на отпадъци Гютерсло
„Карл Цайс Щрасе“ № 58
Пн.:		
затворен
Вт., ср., пт.:
от 08:30 до 16:30 ч.
Чт.:		
от 08:30 до 18:00 ч.
Сб.:		
от 08:30 до 13:00 ч.
Пункт за утилизация на пепел
„Вилхелмщрасе“ № 31
Пн.-пт.:		
от 10:00 до 18:00 ч.
Сб.:		
от 10:00 до 13:00 ч.
Налице е законово задължение електрическо
и електронно оборудване да бъдат предавани
разделно в комунален пункт за събиране на
отпадъци. Такива устройства са обозначени
със следния символ:

ХРАНИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И МАЗНИНИТЕ
В ТОАЛЕТНАТА СА РАДОСТ ЗА ВСИЧКИ
ПЛЪХОВЕ!
Не изхвърляйте в тоалетната остатъци от
храни, мазнини и масла! Те се натрупват
в канализацията, където служат за храна
на плъхове, като по този начин подпомагат
тяхното размножаване. В резултат на
това плъховете се разпространяват в
населените места и сградите и се налага
да бъдат използвани все повече и повече
отровни примамки.
Като цяло техническите правила за използване
на канализацията забраняват изхвърлянето на
всички видове отпадъци в канализационната
система! Моля, следвайте следните съвети за
изхвърляне на отпадъци:

н!

зи начи
о
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о
п
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· Увийте здраво остатъците от храни във
вестник и ги изхвърлете в контейнера за
биоразградими или битови отпадъци;
· зхвърляйте твърдите хранителни мазнини
опаковани и в контейнера за битови отпадъци
· Изхвърляйте течните остатъци от храни,
както и използваните хранителни мазнини
в защитен срещу изтичане на съдържанието
съд, покрит с капак, в контейнера за битови
отпадъци.

BHИMAHИE, ПЛЪХОВЕ!

Есенна кампания на автомобила за
събиране на опасни отпадъци
на много места в Гютерсло.
Цялата съществена информация относно
кампанията се публикува в пресата, както
и в екологичния календар и графика за
събиране на отпадъците или на адрес:
www.umwelt.guetersloh.de.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО
ОБОРУДВАНЕ
Този вид оборудване ВКЛЮЧВА например:
· Големи домакински уреди, включително
хладилници/фризери
· Малки домакински уреди, напр.
прахосмукачки, кафе-машини
· Електрически инструменти
· Потребителска електроника, напр. телефони,
радиоапарати, камери, телевизори
· Компютри, принтери, монитори
· Луминесцентни тръби / енергоспестяващи
лампи
· Светодиодни лампи

ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Имате още въпроси?
Потърсете Вашите лица за контакт!
Консултации във връзка с
отпадъците за домакинства:
05241 822122
Телефон за информация
относно почистването на града и
извозването на отпадъците:
05241 822420
За промени във видовете и
разположението на контейнерите: 05241 822264

Пункт за утилизация на отпадъци
Гютерсло
„Карл Цайс Щрасе“ № 58
всеки четвъртък от 15:00 до 18:00 ч.

ГОЛЯМОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ
НЕ МОЖЕТЕ да заявите извозването на
следното:
· Мивки и тоалетни чинии
· Акумулиращи печки
· Телени мрежи, огради, беседки
· Стенна ламперия и таванни облицовки
· Врати, прозорци
· Покривни покрития и асфалтиран картон
· Строителни отпадъци
· Тапети
· Стиропор
· Градински отпадъци
· Автомобилни гуми и части

ГОЛЯМОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ

Съдове за събиране на стъкло в цялата
градска зона:
www.guetersloh.de > Карта на града > категория
„Околна среда“

СЪБИРАНЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА
Към тази категория НЕ спадат:
· Азбест
· Електрически уреди
· Електрически крушки
· Сухи остатъци от бои и лакове
· Хладилници и фризери
· Интериорни бои

ГОЛЯМОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ
Извозване от имота (срещу заплащане на
такса)
МОЖЕТЕ да заявите извозването на
следното:
· Мебели, столове, лавици на етажерки
· Големи домакински уреди, включително
хладилници/фризери
· Малки домакински уреди
· Потребителска електроника
· Фурни, готварски печки
· Матраци
· Килими, пътеки, ламинат,
подови настилки
· Велосипеди, детски колички
· Маслени радиатори

СЪБИРАНЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА

КОНТЕЙНЕРИ ЗА СЪБИРАНЕ НА СТЪКЛО
В тях НЕ БИВА да бъде изхвърляно
следното:
· Порцелан
· Керамика
· Керамични парчета, керамични бутилки (напр.
керамични бутилки за вино и алкохолни
напитки)
· Плоско стъкло
· Огледала
· Крушки, луминесцентни тръби
· Бутилки от пестициди и почистващи средства

КОНТЕЙНЕРИ ЗА СЪБИРАНЕ НА СТЪКЛО

КОНТЕЙНЕРИ ЗА СЪБИРАНЕ НА СТЪКЛО
В тях МОЖЕ да бъде изхвърляно следното:
· Бяло стъкло (прозрачно стъкло)
· Цветно стъкло (зелено и кафяво стъкло)
· Бутилки за еднократна употреба (със- и без
„Зелена точка“)
· Буркани
· Чаши за пиене
· Повредени бутилки за многократна употреба

СЪБИРАНЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА
Към ТАЗИ КАТЕГОРИЯ спадат:
· Средства за растителна защита
· Киселини, основи, остатъци от почистващи
препарати
· Кутии от спрейове, консерванти за дърво
· Батерии и акумулатори
· Живак и живачни термометри
· Лепила
· Разредители, препарати за почистване
на четки
· Течни, съдържащи разтворители остатъци
от бои и лакове
Отпадъците от тази категория се приемат
безплатно само от частни домакинства
и в обичайните за домакинствата
количества.

