
Drodzy współmieszkańcy!

W niniejszej ulotce zawarto informacje doty-
czące sposobów prawidłowej i korzystnej cenowo 
utylizacji odpadów. Pierwszą podstawową 
zasadą powinno być ograniczenie odpadów do 
minimum. Przyczyńmy się wszyscy do zaoszczę-
dzenia naszych zasobów naturalnych. Czy macie 
Państwo pytania? Jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Informacja

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Abteilung Abfallwirtschaft/Stadtreinigung
Sachgebiet  Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit
Grunaer Straße 2 (5. piętro, pokój W 511)

Godziny urzędowania:
Poniedziałek + piątek: 9 do 12
Wtorek + czwartek: 9 do 18
Telefon informacyjny: (03 51) 4 88 96 33
E-mail: abfallberatung@dresden.de

Adres pocztowy:
Landeshauptstadt Dresden
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Abteilung Abfallwirtschaft/Stadtreinigung
Postfach 12 00 20
01001 Dresden

Internet

Na stronie internetowej www.dresden.de/abfall 
w każdym momencie znajdziecie Państwo wszel-
kie informacje dotyczące utylizacji odpadów na 
terenie Drezna.

Poradnik dotyczący odpadów

Co roku w grudniu do Państwa skrzynek na listy 
dostarczany jest poradnik dotyczący odpadów. 
Podane są w nim wszystkie konieczne informacje 
dotyczące gromadzenia i segregacji odpadów.

Możliwości utylizacji

Odpady należy segregować zgodnie z ich rodza-
jem. Do Państwa dyspozycji są następujące moż-
liwości utylizacji:

Stanowiska pojemników na odpady przy 
budynku

Do pojemników znajdujących się przy Państwa bu-
dynkach mieszkalnych można wyrzucać odpady 
posegregowane jako resztki, odpadki biologiczne, 
lekkie opakowania i częściowo makulaturę. 

Stanowiska kontenerów na tworzywa

W celu umożliwienia gromadzenia starego szkła, 
papieru, tektur i kartonów oraz gazet i pozosta-
łych pism drukowanych w miejscu Państwa za-
mieszkania zorganizowane są specjalne stanowi-
ska (patrz strony wewnętrzne).

Miejskie punkty odbioru odpadów

W punktach odbioru odpadów można oddawać 
między innymi: odpady o dużych rozmiarach, 
odpady z tworzyw sztucznych i substancje szko-
dliwe, zużyte urządzenia elektryczne i elektro-
niczne.

Dodatkowo przygotowano miejsca odbioru 
pociętego drewna i elementów roślin.
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Brak dostępu do zakodowanych dokumentów elektronicznych.
Elektroniczne dokumenty z potwierdzonym, elektronicznym 
podpisem można przesyłać w formie formularza na adres www.
dresden.de/kontakt. Ta ulotka informacyjna jest częścią dzia-
łalności publicznej stolicy okręgu drezdeńskiego. Nie może być 
wykorzystywana do agitacji wyborczej. Partie mogą ją jednakże 
wykorzystywać do pouczania swoich członków.

www.dresden.de/abfall

Utylizacja odpadków w gospodarstwach 
domowych

Stolica okręgu Drezno
Urząd zieleni miejskiej i gospodarki odpadami

Ruchome punkty odbierania

Dwa razy do roku substancje szkodliwe zbierane 
będą także w pobliżu miejsca zamieszkania. Na 
zniszczone drzewka bożonarodzeniowe przygoto-
wano kontenery.

Pozostałe rodzaje odpadów

Odpady o dużych rozmiarach/stare drewno

Należą tutaj fragmenty mebli, dywany, wykładziny 
podłogowe, materace, walizki, łóżka ze spręży-
nami, żaluzje, urządzenia sportowe, rowery, duże 
zabawki, wanny plastikowe. Nie wolno wyrzucać 
tutaj starych samochodów, elementów starych 
samochodów, akcesoriów samochodowych, 
opon samochodowych, odpadów budowlanych 
(np. drzwi, okien, urządzeń sanitarnych).

Każde gospodarstwo domowe może bezpłat-
nie przekazać do miejskich punktów gromadzenia 
odpadów raz na pół roku do dwóch metrów sze-
ściennych opadów lub po pisemnym zamówieniu 
zgłosić przedmioty do usunięcia za opłatą.

Substancje szkodliwe

Należą tutaj płynne farby, lakiery, substancje 
klejące, kleje, resztki rozpuszczalników, chemi-
kalia, środki ochrony roślin i środki do zwalcza-
nia szkodników, spraye z resztkami substancji, 
odpadki zawierające olej lub smar, baterie, zużyte 
oleje i baterie rozruchowe. W miejskich punktach 
gromadzenia odpadów można oddawać maks. do 
dziesięciu kilogramów substancji szkodliwych. 

Istotne: substancje szkodliwe należy pozosta-
wić w pojemnikach oryginalnych i nie mieszać. 

Pocięte drewno i elementy roślin

Większe ilości przyjmują za opłatą miejskie 
punkty odbioru oraz punkty zbiorcze wyznaczone 
do odbierania tego typu odpadów.

Istotne: pocięte fragmenty drzew (pnie drzew, 
gałęzie) przyjmowane są tylko pod warunkiem, 
że ich długość nie przekracza 1 metra, a średnica 
wynosi maks. 20 cm.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Punkty odbioru odpadów przyjmują bezpłatnie 
tego typu urządzenia. Duże urządzenia gospo-
darstwa domowego (np. lodówki), których co 
najmniej jedna krawędź jest dłuższa niż 60 cm, 
odbierane są po złożeniu pisemnego zamówienia 
także spod domu. Odbiór taki podlega opłacie.

Socjalne służby ds. odbierania mebli

Socjalne służby ds. odbierania mebli odbierają 
bezpłatnie, po uzgodnieniu, dobrze utrzymane 
i funkcjonujące urządzenia oraz przedmioty 
używane i przekazują osobom potrzebującym. 

Kolejna możliwość: rynek wymiany i przekazy-
wania, dostępny jest w Internecie pod adresem 
www.dresden.abfallspiegel.de. W tym miejscu 
można bezpłatnie składać oferty i wyszukiwać 
ogłoszenia.

Wskazówki dotyczące prawidłowego gromadzenia i utylizacji



Co należy wyrzucać do danego 
kontenera na odpadki?

Niebieski pojemnik 
na odpadki

Żółty pojemnik/
żółty worek
  Opakowania z tworzywa sztucz-
nego takie jak kubki (np. na 
jogurt, budyń, śmietanę, mar-
garynę), butelki (np. na środki 
do pielęgnacji ciała, środki do 
płukania i prania), folie (np. 
opakowania wędlin i mięsa, 
torebki, torby na zakupy).

  Produkty piankowe (np. 
tacki styropianowe na mięso, 
warzywa, owoce, opakowania 
elektronicznych/elektrycznych 
urządzeń drobnych)

  Opakowania metalowe (np. 
puszki na napoje i konserwy, 
folie aluminiowe i podstawki, 
kapsle, puste puszki po sprayu)

  Opakowania z tworzyw wielo-
warstwowych (np. kartony na 
napoje – mleko lub sok)

  Opakowania próżniowe (np. 
opakowania kawy)

Wskazówka: żółte worki można 
otrzymać w urzędach lokalnych/
administracjach lokalnych, od 
kompetentnej firmy zajmującej 
się utylizacją, we wszystkich 
miejskich punktach przyjmowania 
odpadków

Stanowiska bezpośrednio przy domu mieszkalnym Stanowiska w dzielnicy

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, zestawienie nie jest kompletne.

Pojemniki na 
odpadki

 Torebek plastikowych
  Opakowań z metalu lub

 tworzywa sztucznego
  Mineralnych ściółek dla małych 
zwierząt (nawet, gdy ulegają 
biodegradacji)

 Worków do odkurzaczy
 Pieluszek

  Makulatury, kartonów, butelek 
szklanych

  Odpadków zawierających 
substancje niebezpieczne (farby, 
lakiery, rozpuszczalniki, oleje, 
chemikalia, baterie).

  Zużytych urządzeń elektrycznych/
elektronicznych

  Sprawnych przedmiotów użytko-
wych

  Odpadków o dużych rozmiarach, 
starego drewna, CD, DVD

 Odpadów budowlanych
  Złomu z gospodarstwa domowe-

go, dużych elementów metalo-
wych

 Żarówek energooszczędnych
 Lamp jarzeniowych

  Przedmiotów użytkowych z 
tworzywa sztucznego/pianki 
lub tworzywa wielowarstwowe, 
które nie są opakowaniami 
(np. wiadra, miski, zabawki, 
wykładziny ścienne/sufitowe, 
płyty CD, DVD).

  Gazet/czasopism, tektury, 
papieru, szkła, nieopróżnionych 
butelek ze sprayem

 Śmiecie, worki z odkurzaczy
 Resztki mięsa, ryb, wędlin, kości
  Odchody małych zwierząt i 
psów, wyściółki mineralne z 
klatek lub żwirek z kocich kuwet

  Żarówki (zwrócić uwagę na 
wskazówki)

 Popiół (bez żaru)
 zgaszone papierosy i popiół

  Zabawki, sztyfty, ozdoby 
 bożonarodzeniowe

  Tapety i resztki dywanów
  Zużyte szmatki,

 gąbki, szczotki
  Szkło okienne, lustra, ceramika

 naczynia gliniane 
 (także skorupy)

  Artykuły higieniczne, wata, 
waciki

  Pieluszki
  Zanieczyszczona bielizna
  Uszkodzona i zużyta odzież 

 (np. rajstopy damskie, obuwie)
  Resztki wosku i świec
  Znacznie zabrudzone lub 

 niecałkowicie opróżnione 
 opakowania

Pojemnik na
odpady biologiczne
  Resztki owoców i warzyw

 (także owoców cytrusowych)
   Przeterminowane lub zepsute 
środki spożywcze (owoce, 
warzywa, wyroby cukiernicze, 
resztki potraw)

   Torebki herbaty, filtry do kawy, 
wyparzona kawa

   Bukiety kwiatowe, rośliny 
doniczkowe (bez doniczki), nie-
wielkie ilości ziemi do kwiatów

  Odpadki zieleniny z gospo-
darstwa domowego i małych 
ogródków (liście, ścięta trawa, 
rozdrobnione fragmenty krze-
wów i drzew, chwasty)

  Organiczne ściółki dla małych 
zwierząt

 (siano, słoma, wióry drzewne)
  Inne odpadki z gospodarstwa 
domowego przeznaczone do 
kompostowania (chusteczki z 
masy celulozowej, ręczniki pa-
pierowe, serwetki papierowe, 
papier kuchenny, niepowlekany 
papier pakunkowy)

Wskazówka: chłonny papier (np. 
gazety) wiążą wilgoć i tym samym 
zapachy i zmniejszają właściwości 
zamarzania odpadków w zimie.

 Resztek tapet
 Chusteczek z masy celulozowej
  Ręczników kuchennych z masy 
celulozowej

  Opakowań z tworzywa wielo-
warstwowego (np. Tetrapack)

  Gazety i czasopisma (nie łączo-
ne)

  Książki (bez okładki skórzanej)
  Zeszyty
  Papier do pisania, koperty
  Katalogi i prospekty
  Opakowania z kartonu lub 
tektury

  Papier szary – makulaturowy 
(czysty)

  Opakowania papierowe
  Papier pakowy

 Wskazówka: większe kawałki na-
leży zgiąć tworząc płaski pakunek

Tektura/papier szary 
(makulaturowy)
  Opakowania z kartonu lub 
tektury

  Papier szary – makulaturowy 
(czysty)

  Opakowania papierowe
  Papier pakowy

Wskazówka: większe kawałki na-
leży zgiąć tworząc płaski pakunek

 Resztek tapet
 Chusteczek z masy celulozowej
  Ręczników kuchennych z masy celulozowej
  Opakowań z tworzywa wielowarstwowego (np. Tetrapack)

  Szkła kryształowego (np. kieliszki 
do wina, buteleczki na perfumy)

  Jarzeniówek i żarówek energo-
oszczędnych

  Lamp jarzeniowych
  Szkła płaskiego 

 (np. szkło na lustra i okna)
  Szkła odpornego na wysoką tem-

peraturę (np. zastawa do herbaty, 
szkło laboratoryjne)

  Abażurów
  Kieliszków/szklanek
  Przedmiotów gospodarstwa 

domowego wykonanych ze szkła
 (np. kubki, miski, dzbany)

 Porcelany, ceramiki, fajansu
  Elementów zamknięć (metalowe 

lub plastikowe)

  Gazety i czasopisma (nie łączo-
ne)

  Książki (bez okładki skórzanej)
  Zeszyty
  Papier do pisania, koperty
  Katalogi i prospekty

Gazety/czasopisma Stare szkło
  Puste opakowania szklane (np. 
butelki na wino, sok, olej, ocet 
i sosy, słoiki na marmoladę i 
konserwy).

Wskazówka: wrzucać zgodnie z 
oznakowaniem kolorystycznym 
(białe, brązowe, zielone szkło). 
Butelki lub słoiki innego koloru 
należy wrzucać do kontenerów 
na szkło zielone.

Nie wolno wrzucać:

Podczas korzystania z kontenerów na odpadki 
prosimy przestrzegać poniższych zasad:

  Nie odkładać odpadków obok kontenerów
  Korzystać z kontenerów tylko w wyznaczonym czasie
  Zabrania się korzystania z kontenerów zakładom przemysłowym.

Nie wolno wrzucać: Nie wolno wrzucać:Nie wolno wrzucać: Nie wolno wrzucać:Nie wolno wrzucać:

Co należy wyrzucać do danego pojemnika na odpadki?

nik


