
masz pytania? Więcej informacji  
jest dostępnych tutaj:
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Nie używać kompostowalnych  
plastikowych woreczków na  
śmieci (DIN EN 13432, 14995);  
nie nadają się one do kompostowni!

Nie wrzucaj plastiku  
do odpadów organicznych

Centrum Serwisowe 

Ogólne pytania dotyczące pojemników na odpady, 
opłat, wywozu odpadów i usługi odbioru
Telefon (0731) 166-7777
kontakt@ebu-ulm.de

Doradztwo ds. odpadów

Ogólne pytania dotyczące segregacji odpadów
Telefon (0731) 166-5555
abfallberatung@ebu-ulm.de

www.ebu-ulm.de

To należy wrzucać do pojemnika  
na bioodpady:

Odpady z ogrodów

Filtry do kawy, torebki po herbatach  
ekspresowych, resztki jedzenia  
i skorupki jajek

Prawidłowo napełniaj  
pojemnik na odpady  
organiczne!
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Prawidłowe napełnianie pojemnika  
na odpady organiczne:

Nieprawidłowe napełnienie pojemnika  
na odpady organiczne:

Papierowe torebki w odpadach  
organicznych
Odpady organiczne wrzucać do pojemnika na odpady  
organiczne niezapakowane, zawinięte w papier lub  
w papierowe torebki. Odpowiednia jest np. gazeta, można  
też użyć papierowych torebek, takich jak torby na zakupy  
(bez okienka) z piekarni, masarni lub supermarketu. 
Nie używać kolorowych wkładek reklamowych ani  
czasopism z błyszczącego papieru! Torebki na odpady  
organiczne wykonane z papieru są dostępne w sklepach  
detalicznych, drogeriach, marketach budowlanych lub  
do zamówienia przez Internet. 

Papier

•  brak substancji obcych
•  rozkłada się wraz z odpadami  

organicznymi
• absorbuje wilgoć
•  redukuje powstawanie nieprzyjemnego  

zapachu i larw w pojemniku na  
odpady organiczne

Nie umieszczać plastikowych woreczków 
na śmieci w pojemniku na odpady  
organiczne
Do pojemnika na odpady organiczne nie wolno wrzucać 
plastikowych woreczków na śmieci, również nie z twor-
zywa sztucznego nadającego się do kompostowania lub 
skrobi (DIN EN 13432, 14995)! W przypadku gromadzenia 
odpadów organicznych w takich woreczkach na śmieci 
należy zawartość woreczka wyrzucić do pojemnika na 
odpady organiczne, a woreczek na śmieci do pojemnika 
na odpady resztkowe.

Plastik (nadający się do kompostowania)

•  substancja obca
•  nie rozkłada się  

(wystarczająco szybko)
•  utrudnia sortowanie, zwiększa  

koszty kompostowania
•  przedostaje się do gleb i zbiorników  

wodnych poprzez kompost

Tego nie wrzucać do  
pojemnika na bioodpady:

Odpady resztkowe, śmieci

Kamienie, skorupy, szkło

Ściółka dla zwierząt domowych  
i odchody zwierzęce

Plastikowe torebki/woreczki na śmieci 
(nadające się do kompostowania),  
plastikowe opakowania i produkty

STOP!

Samodzielnie  
składaj woreczki na  
odpady organiczne!


