
Dalsze rodzaje odpadów

Nie wszystkie odpady można 
wyrzucać do pojemników na 
śmieci w domu. Dotyczy to 
m.in następujących rodzajów 
odpadów:

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Karlsruhe 
Werner-von-Siemens-Str. 2–6 
Gebäude-Nr.: 5110 
76646 Bruchsal

kundenservice@awb.landratsamt-karlsruhe.de 
www.awb-landkreis-karlsruhe.de/getrenntsammlung

Dostępne są te i inne języki

Obsługa klienta 

0800 2 9820 20

www.awb-landkreis-karlsruhe.de/ 
getrenntsammlung

Prawidłowa 
utylizacja odpadów 

Éliminer les déchets correctement

Eliminar correctamente los residuos

Estos y otros idiomas disponibles

Queste e altre lingue disponibili

Acestea și alte limbi disponibile

Как правильно выбрасывать отходы

Atıkların doğru imha edilmesi

Correct waste disposal

صحيح بشكل  القاممة  من  التخلص 

Cette langue et d'autres disponibles

Ці та інші мови доступні

Доступны эти и другие языки

Bu ve diğer diller mevcuttur

هذه وغريها من اللغات املتاحة

These and other Languages available

SUBSTANCJE 
SZKODLIWE

Substancje szkodliwe są odda-
wane bezpłatnie w mobilnych 
punktach zbierających sub-
stancje szkodliwe. Terminy 
zbiórki są podane w Internecie.

DROBNE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I BATERIE

ODPADY SZKLANE

Drobne urządzenia elektryczne 
i baterie można oddać do punk-
tów recyclingu lub w sklepach.

Butelki i słoiki są segregowane 
wg kolorów i wyrzucane do 
kontenerów na odpady szklane.

Diese und weitere Sprachen verfügbar

Abfall richtig entsorgen

Kundenservice // Customer service // Service clientèle // 
Müşteri hizmetleri // Обслуживание клиентов //  
Servicio al cliente // ءافرحلا ةحلصم

mailto:kundenservice%40awb.landratsamt-karlsruhe.de%20?subject=
http://www.awb-landkreis-karlsruhe.de/getrenntsammlung
http://www.awb-landkreis-karlsruhe.de/getrenntsammlung
http://www.awb-landkreis-karlsruhe.de/getrenntsammlung
https://www.awb-landkreis-karlsruhe.de/getrenntsammlung
https://www.awb-landkreis-karlsruhe.de/start/entsorgen/schadstoffe


BIOODPADY

Resztki roślin

Resztki jedzenia

Kaffeefilter,
Teebeutel

SUROWCE DO 
RECYKLINGU

Metal

Opakowania z tworzywa  
sztucznego

Makulatura i
kartony

Opakowania kartonowe 
po napojach 

Drewno

Tworzywa sztuczne

ODPADY 
RESZTKOWE 

Niedopałki

Potłuczone szkło

Chusteczki higieniczneArtykuły higieniczne
 

Śmieci Pieluchy
jednorazowe

Worki z odkurzacza
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Skorupki jajek,
produkty mleczne

Odpady z owoców 
i warzyw

Ości, kości

Bioabfall // Organic waste // Les déchets  
biodégradables // Biyo atıklar // Биомусор // 
Residuo orgánico // النفايات العضوية

Wertstoffe // Recyclable materials // Recyclables // 
Geri dönüştürülebilir malzemeler // Вторсырье // 
Reciclables // قابلة إلعادة التدوير

Restmüll // Residual waste // Déchets résiduels // 
Evsel atık // Остаточный мусор //
Desechos residuales // املخلفات

Żywność należy
wyrzucać bez opakowań


