
Dla urządzeń elektrycznych jak golarek, mikserów, lamp i baterii, tkanin, 
starej odzieży i butów, odpadów budowlanych i ogrodowych, odpadów 
biodegradowalnych, drewna, papieru i szkła są do Państwa dyspozycji w 
dalszym ciągu znane systemy zbiorcze.

Makulaturę i odpady biodegradowalne można w dalszym ciągu wrzucać 
do Niebieskiego Pojemnika i ewentualnie do pojemników na bioodpady 
w Państwa domu. Większe przedmioty z tworzywa sztucznego lub metalu 
można oddać bezpłatnie w AEZ (Centrum Utylizacji Odpadów, Celler 
Heerstraße 335, Watenbüttel) lub w punkcie przyjęć przedmiotów w 
małej ilości przy ulicy Frankfurter Straße 251. Szkło i papier należy wrzucać 
do pojemnikow ktỏre są w twojej okolicy.

Zalety nowego pojemnika na surowce wtórne: Właściwie znają Państwo już nowy pojemnik na surowce wtórne. Ten Żółty Pojemnik potra� teraz jednak 
o wiele więcej. Przy pomocy pojemnika na surowce wtórne realizujemy w Braunschweig nową koncepcję usuwania odpadów - bardziej przyjazną dla 
środowiska, równocześnie prostą i praktyczną, czyli taką, z którą mają Państwo niewiele pracy i która nie powoduje żadnych dodatkowych kosztów.
Separacja tworzyw sztucznych i metali od pozostałych odpadów jest prosta i w ważny sposób przyczynia się do ochrony środowiska, ponieważ surowce 
zawarte w odpadach są poddawane recyklingowi. Chroni to naturalne zasoby naszej Ziemi, pozwala zaoszczędzić znaczne ilości energii i poprawia bilans 
ekologiczny Braunschweig.

Tworzywa sztuczne i opakowania z materiałów kompozytowych jak 
np. kartony po mleku, sokach, kubki po jogurcie, dekielki aluminiowe 
oraz opakowania po środkach piorących, myjących, szamponach, 
tubki po paście do zębów i plastikowe torby.

Opakowania metalowe jak puste puszki konserwowe, puszki po 
napojach wolne od kaucji zwrotnej, pojemniki po aerozolu, tubki i 
kapsle.

POJEMNIK NA SUROWCE WTÓRNE

TO JUŻ ZAWSZE MOŻNA BYŁO
WRZUCAĆ DO ŻÓŁTEGO POJEMNIKA

A TO MOŻNA TERAZ WRZUCAĆ DODATKOWO
DO POJEMNIKA NA SUROWCE WTÓRNE

TEGO NIE 
WOLNO WRZUCAĆ

Przedmioty z tworzywa sztucznego jak np. folie okryciowe, tacki, 
wiadra, doniczki, koszulki do dokumentów, pojemniki dla artykułów 
spożywczych, sztućce plastikowe, wieszaki na ubrania i zabawki z 
tworzywa sztucznego, jak np. plastikowe samochodziki i in.

Opakowania metalowe jak puste puszki konserwowe, puszki po 
napojach wolne od kaucji zwrotnej, pojemniki po aerozolu, tubki i 
kapsle.

Pracownicy ALBA chętnie pomogą Państwu w razie pytań dotyczących pojemika na surowce wtórne:
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