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PUBELA PENTRU DEȘEURI REZIDUALE
Acestea AU VOIE înăuntru:  
· scutece, articole de igienă 
· saci de aspirator, material rezultat din măturare 
· tapet, hârtie murdară 
· articole din material plastic, de ex. jucării 
· becuri, lămpi cu halogen 
· cenușă 
· porțelan, ceramică
· sticlă spartă 
· oase
· vopsele de dispersie întărite

PUBELA PENTRU DEȘEURI REZIDUALE
Acestea NU AU VOIE înăuntru: 
· sticlă
· hârtie
· carton 
· metal 
· deșeuri care pot fi transformate în compost 
· ambalaje 
· materiale poluante 
· tuburi fluorescente 
· becuri economice 
· lămpi cu LED-uri
· aparate electrice 

Ridicarea la fiecare 14 zile, respectiv la fiecare 
patru săptămâni
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SACUL GALBEN
Acestea AU VOIE înăuntru:  
· toate ambalajele cu 
  și fără „punctul verde” din  
  metal, materiale plastice sau materiale compozite 
· pungi din material plastic, folii de ambalat 
· sticle de la detergenți de vase, produse 
  de curățare și produse 
  pentru îngrijirea corpului 
· pahare de iaurt, de brânză de vaci și cutii 
  de margarină 
· tăvițe din polistiren expandat, pentru carne, 
  fructe și legume 
· ambalaje din material plastic pentru băuturi 
· ambalaje din carton pentru lapte, sucuri, 
  capace de aluminiu, folii 
· ambalaje vidate de cafea și supe 
· cutii de conserve de la băuturi, capace 
· cutii și găleți de vopsea goale

SACUL GALBEN
Acestea NU AU VOIE înăuntru: 
· toate obiectele din material plastic care nu sunt  
  ambalaje, de ex. jucării, țevi din plastic, 
  folii de la renovări
· hârtie, carton, sticlă
· deșeuri reziduale, scutece, articole de igienă
· deșeuri care pot fi transformate în compost
· materiale poluante
· textile

„Punctul verde” nu este un marcaj de mediu oficial! 
Pentru eliminarea ca deșeu a Sacului galben în 
zona urbană Gütersloh este responsabilă firma 
Tönsmeier Entsorgung, tel. 05242 579770. 

Ridicarea se efectuează la fiecare 14 zile 

COLECTAREA HÂRTIEI 
Acestea AU VOIE înăuntru:  
· ziare, broșuri publicitare, reviste ilustrate 
· ambalaje din hârtie / carton 
  (cu și fără Punctul verde) 
· hârtii și ambalaje din carton curate, fără grăsime 
· hârtie de scris, caiete, hârtie pentru imprimante 
· cărți, cataloage

COLECTAREA HÂRTIEI
Acestea NU AU VOIE înăuntru: 
· hârtii și ambalaje din carton murdare 
· hârtie de pergament și hârtie carbon 
  (de ex. bilete loto) 
· hârtie igienică 
· tapet 
· materiale compozite cu hârtie (hârtie / ambalaje 
  din carton, cu strat din material plastic sau metal 
  sau cerate, de ex. cutii de lapte și de suc) 

Containerul pentru hârtie: ridicare la fiecare 
patru săptămâni, de fiecare dată la o săptămână 
după golirea pubelei de deșeuri reziduale 
la fiecare patru săptămâni

Containere de colectare: pe întreg teritoriul 
orașului 
Pentru puncte de amplasare, 
vezi: http://www.guetersloh.de

CONTAINERUL PENTRU COMPOST 
Acestea AU VOIE înăuntru:  
· fructe
· legume 
· coji de ouă, plicuri de ceai, zaț de cafea 
  cu hârtia de filtru 
· resturi alimentare 
· flori, frunziș 
· gazon tuns, care a început să se ofilească
· rumeguș, talaș 
· tăieturi din garduri vii și tufe 
· buruieni

CONTAINERUL PENTRU COMPOST 
DE SEZON
Containerul pentru compost de sezon va fi golit 
din aprilie până în noiembrie (de 17 ori) în cadrul 
ridicării normale a compostului. În afara acestei 
perioade, recipientul rămâne pe teren până la o 
nouă utilizare în anul următor.

CONTAINERUL PENTRU COMPOST / 
CONTAINERUL PENTRU COMPOST 
DE SEZON 
Acestea NU AU VOIE înăuntru: 
· pungi de plastic, pungi pentru gunoi, de orice fel   
  (NICI pungi biodegradabile) 
· scutece, tampoane, articole de igienă 
· saci de aspirator 
· mucuri de țigară și scrum 
· așternut pentru pisici, care nu poate fi 
  transformat în compost 
· lemn tratat 
· piele, oase 
· material rezultat din măturare, păr, lână, pene 
· ghivece de flori 
· alte materiale reutilizabile sau deșeuri reziduale 

Ridicarea la fiecare 14 zile 
Containerul pentru compost: întregul an
Containerul pentru compost de sezon: 
de 17 ori din aprilie până în noiembrie
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RESTURILE DE MÂNCARE ȘI GRĂSIMILE ÎN 
VASUL DE TOALETĂ VOR FACE FERICIȚI 
TOȚI ȘOBOLANII!

Nu aruncați în vasul de toaletă resturi de 
mâncare, grăsimi și uleiuri! Acestea se depun în 
canalizare, vor hrăni șobolanii și contribuie 
la înmulțirea acestora. Consecința: șobolanii 
se răspândesc în așezări și în clădiri și trebuie 
pusă tot mai multă otravă.  

În general, regulamentul tehnic al societății de 
canalizare interzice eliminarea oricăror deșeuri în 
rețeaua publică de ape uzate! Vă rugăm să țineți 
cont de următoarele sugestii de eliminare a 
deșeurilor: 

· înfășurați bine resturile de mâncare în hârtie 
  de ziar și aruncați-le în containerul pentru 
  compost sau în pubela pentru deșeuri reziduale 
· grăsimile alimentare solide aruncați-le 
  ambalate în pubela pentru deșeuri reziduale
· turnați resturile de mâncare lichide, grăsimile   
  sau uleiurile alimentare în recipiente cu capac  
  și aruncați-le în pubela pentru deșeuri reziduale,  
  asigurate împotriva scurgerii 
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DEȘEURI VOLUMINOASE 
Ridicare de la proprietate 
(serviciu contra cost)
AVEȚI VOIE să solicitați pentru:  
· mobilă, scaune, rafturi
· aparate electrocasnice mari, inclusiv frigidere/
  congelatoare
· aparate electrocasnice mici
· electronice pentru home entertainment
· cuptoare, mașini de gătit
· saltele
· covoare, mochete, parchet laminat, 
  îmbrăcăminte de pardoseală
· biciclete, cărucioare pentru copii
· radiatoare cu ulei

DEȘEURI VOLUMINOASE 
NU AVEȚI VOIE să solicitați pentru:  
· chiuvete și vase de toaletă 
· radiatoare cu acumulare de căldură 
· plase de sârmă, garduri, chioșcuri de grădină 
· panouri pentru placarea pereților și plafoanelor 
· uși, ferestre 
· învelitori de acoperiș, carton asfaltat 
· moloz 
· tapet 
· polistiren 
· deșeuri de grădină 
· anvelope, piese auto 

Ridicare prin cardul pentru deșeuri voluminoase 
(disponibil în comerț) sau solicitare online la: 
www.umwelt.guetersloh.de

Predare la punctul de evacuare a deșeurilor 
Gütersloh
Carl-Zeiss-Str. 58 
luni închis 
marți, miercuri, vineri      orele 8.30 – 16.30 
joi   orele 8.30 – 18.00 
sâmbătă   orele 8.30 – 13.00
Colectarea materialelor poluante: vezi în stânga

COLECTAREA STICLEI
Acestea AU VOIE înăuntru:  
· sticlă albă (sticlă transparentă) 
· sticlă colorată (sticlă verde și maro) 
· sticle de unică folosință (cu și fără Punctul verde) 
· borcane 
· pahare 
· sticle refolosibile deteriorate

COLECTAREA STICLEI
Acestea NU AU VOIE înăuntru: 
· porțelan 
· ceramică 
· cioburi din lut, sticle din lut 
  (de ex. sticle Steinhäger) 
· sticlă plană
· oglinzi
· becuri, tuburi fluorescente 
· sticle de la produse fitosanitare sau produse 
  de curățare

Containere pentru sticlă pe întreg teritoriul 
orașului:
www.guetersloh.de > harta orașului > categoria 
mediu înconjurător

Mai aveți întrebări? 
Persoanele dvs. de contact! 
Consultanță în probleme de deșeuri 
pentru gospodării private:  05241 822122 
Telefon pentru informații compania 
de salubritate și ridicarea gunoiului:  05241 822420
Modificări containere: 05241 822264 

Există obligația legală ca aparatele electrice și 
electronice să fie predate la un punct de colectare 
municipal, separat de deșeurile reziduale. Astfel 
de aparate sunt marcate cu următorul simbol:  

COLECTAREA MATERIALELOR POLUANTE
Dintre acestea FAC PARTE:  
· produse fitosanitare 
· acizi, soluții alcaline, resturi de produse 
  de curățare 
· tuburi de spray, agenți pentru protecția lemnului 
· baterii și acumulatori 
· mercur și termometre cu mercur 
· adezivi 
· diluant, agenți pentru curățat pensule 
· resturi lichide de vopsele și lacuri, cu conținut  
  de solvenți
Recepționare gratuită numai în cantități 
uzuale din gospodării private

COLECTAREA MATERIALELOR POLUANTE
Dintre acestea NU FAC PARTE: 
· azbest 
· aparate electrice 
· becuri 
· resturi uscate de vopsele și lacuri 
· frigidere și congelatoare 
· vopsele de dispersie

Punct de evacuare a deșeurilor Gütersloh 
Carl-Zeiss-Str. 58 
în fiecare joi între orele 15.00 – 18.00

Campanie de toamnă a vehiculului pentru 
deșeuri toxice în numeroase amplasamente 
din Gütersloh. 
Pentru toate informațiile importante în acest 
sens, urmăriți presa cotidiană, calendarul 
pentru mediu și deșeuri sau: 
www.umwelt.guetersloh.de  

Uleiuri uzate: se returnează vânzătorului
Baterii uscate și acumulatori: se returnează
vânzătorului, container de colectare pe teritoriul 
orașului
Baterii pentru autovehicule și motociclete: 
se returnează vânzătorului, puncte de vânzare 
pentru fier vechi
Medicamente: se returnează la farmacie
Extinctoare: contra unei taxe, la punctul 
de evacuare a deșeurilor Gütersloh

Numai așa!

APARATE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE
Dintre acestea FAC PARTE de ex.:  
· aparate electrocasnice mari, inclusiv frigidere/
  congelatoare 
· aparate electrocasnice mici, ca de ex. 
  aspiratoare, mașini de cafea 
· scule electrice
· electronice pentru home entertainment, 
  de ex. telefoane, aparate radio, aparate 
  de fotografiat și filmat, televizoare 
· calculatoare, imprimante, monitoare
· tuburi fluorescente/becuri economice
· lămpi cu LED-uri

APARATE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE
Dintre acestea NU FAC PARTE: 
· radiouri de mașină, piese auto 
· lămpi electrice simple fără 
  componente electronice

Punct de evacuare a deșeurilor Gütersloh 
Carl-Zeiss-Str. 58
luni închis 
marți, miercuri, vineri      orele   8.30 – 16.30 
joi   orele   8.30 – 18.00 
sâmbătă   orele   8.30 – 13.00

FUNDUS der ash 
Wilhelmstr. 31 
luni – vineri  orele 10.00 – 18.00 
sâmbătă   orele 10.00 – 13.00


