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Opakowania oznaczone zielonym symbolem recyklingu „der grüne Punkt“ wrzucać należy 
do pojemnika na tworzywa sztuczne („żółtego worka“). 

z tworzywa sztucznego: np. kubeczki po jogurcie, folie, plastikowe butelki 

z metalu: np. puszki po napojach i konserwach, folia aluminiowa 

opakowania kompozytowe: np. kartony po sokach, sosach i mleku 

 

 
 

 
 
Odpady organiczne: 

Np. pozostałości z koszenia trawnika i zieleni, resztki owoców i warzyw, resztki chleba, 
skorupki od jajek i orzechów. 

Jeśli życzyliby sobie Państwo posiadać taki płatny pojemnik na odpady organiczne, to 
właściciel Państwa budynku może takowy zamówić pod numerem telefonu: 0281/203‐2285. 

 

 

 
 
Odpady nienadające się do powtórnego przetworzenia: 

Wszelkie odpady, które nie są zrobione z papieru/tektury, ze szkła lub z metalu, na których 
nie znajduje się zielony symbol recyklingu i które nie zawierają substancji szkodliwych, 
wyrzucać należy do pojemnika na odpady nienadające się do powtórnego przetworzenia. 

np. wszelkie artykuły gospodarstwa domowego 

 

 

 

 

 



 
Substancje szkodliwe 

Do pojemnika na odpady nienadające się do powtórnego przetworzenia nie należy wrzucać 
między innymi farb i lakierów. Odebrane one mogą zostać od Państwa przez pojazd 
przeznaczony do wywózki substancji szkodliwych. Daty i miejsca kursowania takiego pojazdu 
znaleźć Państwo mogą w kalendarzu odbioru odpadów lub w Internecie na stronie 
www.asgwesel.de. 

 

 

Odpady wielkogabarytowe 

Wszelkie odpady, które ze względu na swój rozmiar lub rodzaj nie mogą zostać wyrzucone do 
pojemnika na śmieci, takie jak krzesła, materace, regały, dywany czy sprzęty elektroniczne, 
zgłosić należy do odbioru jako odpady wielkogabarytowe i wystawić przed dom. Formularze 
do zgłaszania odpadów wielkogabarytowych znajdą Państwo w bankach, kasach 
oszczędnościowych, w ratuszu i w Zakładzie Usług Komunalnych ds. Odpadów, Ulic i Zieleni 
ASG Wesel. Odpady wielkogabarytowe zgłosić mogą Państwo ponadto w Internecie na 
stronie www.asgwesel.de. 

 
 

Pojazd przeznaczony do wywózki surowców wtórnych       

Chcieliby Państwo usunąć surowce wtórne i potrzebują pomocy? Mogą Państwo zgłosić u 
nas zarówno pojedyncze większe części, jak również większą ilość drobnych części. 
Dokonujemy zbiórki następujących surowców: 

urządzeń elektronicznych: np. pralek, zmywarek do naczyń, kuchenek, suszarek, 
telewizorów, lodówek 

metali: np. rowerów, garnków i patelni, sztućców, stojących suszarek na pranie, mebli 
ogrodowych 

tworzyw sztucznych: np. konewek, zabawek, koszy na bieliznę, mebli ogrodowych 

Jeśli chcieliby Państwo umówić się na odbiór surowców wtórnych lub mieliby Państwo dalsze 
pytania, to prosimy o kontakt pod następującym numerem telefonu: 0281/16393‐0. 

 

 

 

Na wszelkie dodatkowe pytania odpowiemy Państwu chętnie pod numerem 
telefonu 0281/16393‐0 . 

                            


