
Синій контейнер - паперові відходи
це треба класти сюди

• Газети, журнали та буклети
• Каталоги та брошури
• Паперова та картонна тара
• Паперові та картонні коробки
Коробки з покриттям, такі як тетра-паки або від заморожених продуктів, належать до жовтого контейнера.

Зелений контейнер - органічні відходи, та тє що компостуються
це треба класти сюди

• Фруктово-овочеві відходи
• Залишки їжі також зіпсовані і запліснявілі
• Кавові фільтри, чайні пакетики, яєчна шкаралупа
• Квіти також із землею
• Скошену траву. По можливості трєба висушіть.
• Садові відходи хмизу, зелені відходи, листя, дикорослі трави (бур‘яни)

Чорний / сірий смітник - залишки відходів/ інші відходи
це треба класти сюди

• Пилососи, сміття, недопалки
• Предмети гігієни (підгузки, прокладки, ватяні палички, серветки для обличчя, використані серветки)
• Уламки порцеляни, кераміки та скла
• Лампочки (Важливо! Нєяких люмінесцентних або енергозберігаючих ламп)
• Залишки шпалер і маскувального матеріалу від ремонту
• Зола (Важливо! Тільки охолоджена)
• Фотопапір
• пусті папки файлів
• Засохлий залишок фарби для стін

Жовтий ящик / жовтий мішок - упаковка
це треба класти сюди

Упаковка з пластику, алюмінію, жерсті та композитних матеріалів, таких як, напр. B. Тетра-пак

• Харчові банки
• Пластикові стаканчики та пляшки
• Упаковка від напоїв
• Упаковка з пінопласту
• Пластикова та алюмінієва фольга з побуту (алє ніякого брезенту)
• Одноразовий посуд
• Пластикові пакети

На запитання щодо збору та отримання тари ви можєте звернутися до телефону 0800-7770008 
або емейлом gelbetonne-re-mh@remondis.de

Поділ сміття та відходів
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Машина зі спеціальними відходами - забруднювачі
Це відноситься до мобільних забруднювачів

 • Залишкова кількість, наприклад, чистячих засобів, клеїв або батарей 
 • На основі розчинників 
 • Фарби, лаки
 • Належать засоби зі знаком небезпечних речовин

Двічі на рік, навесні та восени, він приїжджає до кожної громади та міста в районі Гісен.
Він доступний щосуботи з 9:00 до 12:00 у центрі поводження з відходами (AWZ) у Гіссені, Lahnstraße 220, для 
торговців у 1-ю середу з 9:00 до 11:00 місяця та в 1-у п’ятницю місяця.
з 15-17 години в Лаубаху на ярмарковому майданчику «Auf der Helle».

Поділ сміття та відходів
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Це не частина великогабаритного сміття

Дрібні деталі, також у мішках і коробках  Контейнер для залишків відходів або AWZ
Скло, дзеркало     Контейнер для залишків відходів або AWZ
Раковини, унітази     AWZ / WSH (щебінь)
Зовнішня деревина     AWZ           
(оброблено консервантами для деревини)

Матеріал, що містить азбест і мінеральну вату  AWZ
(Інформація з районної ради з відходів)

небезпечні відходи     Машина зі спеціальними відходами
(Дивіться календар зборів, єпп або веб-сайт, щоб переглянути дати)

Відходи будівельного майданчика   AWZ

AWZ - Abfallwirtschaftszentrum in Gießen (Центр поводження з відходами в Гіссені), Lahnstraße 220
WSH - Wertstoffhöfe der Städte und Geminden (Міські та комунальні центри утилізації)

Великі відходи - речі занадто великі для контейнера для залишкових відходів
Це є  великогабаритні відходи

Категорії:
 • Деревина     шафи, столи, стільці, каркаси ліжок, комоди, ...
 • Електротехніка    телевізор, пральна машина, холодильник,...
 • Інше великогабаритне сміття  крісла, матраци, килими, дитячі коляски, „Боббі-Кар“, ...

Будь ласка, надайте їх окремо відповідно до цих категорій, тому що кожна категорія має свій сміттєвоз.
Переконайтеся, що всі речі з різних категорій доступні. Так наприклад
Ставте полицю не за пральною машиною чи диваном, а поруч із ними.

Подати заявку:
Телефон: 0641 26 559 888
Інтернет: єпп для відходів або домашня сторінка району Гісен

Schadstoffmobil


