
Nie wolno:
szkło okienne,
żarówki, ceramika,
lustra, fajans

Nie wolno:
papier powlekany,
papier fotografi  czny,
papier bardzo zabrud-
zony

Nie wolno:
ości, kości,
piasek, błoto,
resztki jedzenia,
kamienie

Nie wolno:
przedmioty z metalu lub
z plastiku, które nie są
opakowaniami

Nie wolno:
baterie,
złom elektroniczny,
żarówki energooszczędna,
substancje i odpady szkodli-
we
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folia ochronna• 
popioł (zimny!) / brud• 
sztućce• 
jednorazowe maszynki do • 
golenia
zdjęcia• 
zużyty tłuszcz / olej• 
zastawa / ceramika• 
żarówki• 
artykuły higieniczne / podpaski• 
piasek dla kota• 
kosmetyki• 
zużyta odzież• 
leki• 
stłuczki szklane• 
obuwie• 
resztki jedzenia / kości• 
zabawki• 
worki z odkurzaczy• 
fajans• 
tapety• 
kasety wideo• 
pieluchy jednorazowe• 
niedopałki papierosów• 

tacki i przykrywki aluminiowe• 
folia aluminiowa• 
opakowania po kremie• 
sztućce jednorazowe• 
folia opakunkowa• 
puszki po napojach• 
kubki po jogurtach• 
puszki po konserwach• 
plastikowe opakowania po• 
kosmetykach
kapsle• 
kartony po mleku• 
torebki foliowe / reklamówki• 
plastikowe doniczki• 
kartony po sokach• 
opakowania piankowe• 
worki plastikowe• 
zakrętki• 
pojemniki z• 
aerozolem (puste)
opakowania po chemii gospo-• 
darczej
opakowanie styropianowe• 
tubki• 
opakowania próżniowe• 

listy• 
broszury• 
torebki papierowe• 
książki• 
opakowania po jajkach• 
papier opakunkowy• 
ulotki• 
ozdobny papier do • 
pakowania prezentów
zeszyty• 
czasopisma ilustrowane• 
kartony• 
katalogi• 
opakowania papierowe• 
rolki papierowe• 
tekturowe pudełka• 
kartki pocztowe• 
prospekty• 
książki telefoniczne• 
reklamy• 
papier rysunkowy• 
gazety• 

skorupy z jajek• 
pióra• 
obierki warzywne• 
włosy• 
skoszony żywopłot• 
siano• 
wełna drzewna• 
fusy po kawie• 
liście• 
mech• 
łupiny z orzechów• 
resztki owoców• 
skoszona trawa• 
resztki sałaty• 
kwiaty cięte• 
wióry• 
słoma• 
zużyte torebki her-• 
baty / liście herbaty
rośliny doniczkowe• 
chwasty• 
gałęzie• 

• fl akony

• butelki szklane

• słoiki po konserwach

• słoiki

• butelki po wódce

• butelki po szampanie

• butelki po syropach

• butelki po winie

Proszę sortować szkło
kolorami:

biały: bezbarwne szkło
brąz: brązowe szkło
zielony: zielone szkło +
             inny kolor

Tak sortuje się prawidłowo!

INFO - TELEFON  STADT WÜLFRATH  02058/18 - 244
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pojemnik 
na resztki
worek 
na resztki
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kontenery 
na szkło

opakowania szklane
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pojemnik 
lub worek 
na 
kompost
kompost
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żółty 
pojemnik 
lub
żółty worek 

opakowania handlowe

li t

niebieski 
pojemnik

papier / tektura / kartonodpady pozostałe po sortowaniu


