
GOSPODARKA ODPADAMI W 
POWIECIE WESERMARSCH

ROLKI „ŻÓŁTYCH WORKÓW” 
są dostępne pod numerem 0800 4792671 lub 
(tylko dla Lemwerder) 0421 6184330 a na 
www.gelb-kommt-an.de

Za pośrednictwem aplikacji GIB-Abfall lub na 
stronie www.gib-entsorgung.de możesz wygodnie 
wykonać następujące czynności:
• Zamówienia i rezygnacje z pojemników
• Zgłoszenie odpadów wielkogabarytowych
• Wyszukiwanie właściwego sposobu utylizacji 
 w ABC-odpadów
• Zgoda na pobranie opłaty
• Zamówienie rolek żółtych worków
• Zobacz aktualne informacje
• i wiele więcej

JAK DO NAS TRAFIĆ
GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH
Odpady i doradztwo dla klientów
Otto-Hahn-Straße 9
26919 Brake 

� 04401/98 88-0    �  04401/98 88-10
�   info@gib-entsorgung.de  
  www.gib-entsorgung.de

USUWANIE SUBSTANCJI
 NIEBEZPIECZNYCH

... czysta wydajność

ŁATWE SORTOWANIE
ODPADÓW

W żadnym wypadku nie 
należyich utylizować z 
odpadami zmieszanymi lub 
wylewać do kanalizacji!
niebezpieczeństwo pożaru!

Bezpłatna utylizacja substancji niebezpiecznych (z 
wyjątkiem zużytego oleju) dla gospodarstw domowych w 
punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych w punktach 
recyklingowych w Brake, Lemwerder i Nordenham.
Ponadto pojazd zbierający odpady niebezpieczne jeździ dwa 
razy w roku do miejsc, w pobliżu których nie ma punktów 
recyklingowych. Terminy podawane są w kalendarzu odbioru 
odpadów oraz w aplikacji GIB Waste App.

Płyty CD / wkłady do drukarek i stare leki
Płyty CD i kartridże do drukarek oraz stare leki można 
również oddawać bezpłatnie we wszystkich 6 punktach 
recyklingowych w Wesermarsch.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie
W całym kraju istnieje ponad 200 000 punktów zbiórki, 
w których można bezpłatnie utylizować stare baterie. 
Są to m.in.: • Supermarkety • Domy towarowe • Sklepy 
elektroniczne • Stacje benzynowe • Drogerie i punkty 
recyklingowe w Wesermarsch.

Urządzenia elektryczne, baterie i akumulatory 
nigdy nie powinny być wyrzucane razem z 
odpadami domowymi, ale można je oddać 
bezpłatnie.

Urządzenia elektryczne można zutylizować bezpłatnie u 
sprzedawcy, u autoryzowanego sprzedawcy internetowego 
lub w punktach recyklingowych.

WWW.GIB-ENTSORGUNG.DE 
TERAZ TAKŻE JAKO APLIKACJA



POJEMNIKÓW
SZKLANYCH

ścierki, ceramika, szyby i szkło 
opalowe, popiół, kosmetyki, 
chusteczki i ręczniki kuchenne, 
opatrunki, szczotki, szczotec-
zki do zębów, żyletki, plastry i 
bandaże, żwirek dla kotów, pia-
sek, pieluchy, worki do odkurz-
aczy, ścinki tapet i dywanów, 
naklejki, papier prezentowy z 
tworzywa sztucznego, smoczki 
itp.

meble, urządzenia elektryczne, 
złom i inne np.: szafy, stoły, 
krzesła, sofy, kuchnie, pralki, 
zmywarki, komputery, ekspresy 
do kawy, automaty do kawy, 
kuchenki elektryczne, sprzęt 
chłodniczy, rowery, taczki, drabi-
ny, ramy łóżek, dywany, klatki dla 
zwierząt domowych, wózki. 

skorupki jajek, resztki jedzenia, 
resztki warzyw/ obierki, � ltry do 
kawy, resztki owoców/obierki, 
liście herbaty, opadłe owoce, 
gałęzie, kwiaty, skoszona trawa, 
krzewy, gałązki, liście, dzikie zioła 
(NIE BARSZCZ!)

listy i koperty również z 
okienkami, pudełka po pizzy, 
materiały wypełniające do 
opakowań wysyłkowych z pa-
pieru, katalogi, gazety, torebki 
na mąkę i cukier, pudełka na 
jajka, pudełka na makaron itp.

aluminiowe, blaszane i plastikowe 
wieczka, blistry po lekach, opako-
wania po maśle, plastikowe torby, 
puszki, opakowania (wysyłkowe), 
takie jak styropian lub folia 
bąbelkowa, butelki do środków 
do czyszczenia i szamponu, puszki 
z aerozolem itp.

ODPADY 
RESZTKOWE

ODPADY 
ORGANICZNE 

ŻÓŁTEJ TORBY POJEMNIK NA 
PAPIER 

ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE

Tylko odpady nienadające 
się do recyklingu. Np.:

Tylko zużyte i całkowicie 
opróżnione opakowania, 
które nie są wykonane z 
papieru, tektury lub szkła. 
Np.:

Wszystkie opakowania 
wykonane z papieru, 
tektury lub kartonu bez 
resztek jedzenia. Np.:

Tylko organiczne odpady 
domowe i ogrodowe. Np.:

Odpady wielkogabarytowe 
obejmują artykuły 
gospodarstwa domowego, 
które nie mieszczą się w 
pojemniku na odpady lub ze 
względu na materiał tam nie 
pasują, np.:

Wszystkie butelki szklane bez 
kaucji np.: po winie, winie 
musującym, occie, mleku, oleju, 
sokach, szkło opakowaniowe 
do owoców, warzyw, sosów, 
� akony po perfumach, butelki 
po lekach itp. 

Do całkowicie opróżnionych 
opakowań szklanych. 
Sortowanie odbywa się 
według kolorów: białego, 
zielonego, brązowego. Szkło 
w innym kolorze wrzucać do 
pojemnika na szkło zielone.

Do kosza na odpady zmiesza-
ne nie wrzucać np.:
odpadów wielkogabarytowych, 
bioodpadów, szkła, makulatury, 
opakowań, baterii, odpadów 
budowlanych, metali, chemi-
kaliów.

Do kosza na odpady organic-
zne nie wrzucać np.:
plastikowych toreb, biodegra-
dowalnych tworzyw sztucznych, 
żwirku dla kota/ małych zwierząt 
(w tym nieulegająca biode-
gradacji), odchodów, padłych 
zwierząt i odpadów z dziczyzny, 
niedopałków papierosów, pie-
luch, starego mięsa i kości itp.

Do żółtej torby nie wrzucać np.:
szklanych pojemników, ceramiki i 
porcelany, odpadów zmieszanych 
i organicznych, zabawek dla dzie-
ci, przeźroczystych pokrowców,,
folii aluminiowej, produktów z 
tworzyw sztucznych, takich jak 
plastikowe wiaderka i wanny, do-
niczki, baterie i akumulatory itp.

Do pojemników szklanych nie 
wrzucać np.:
ceramicznych płyt grzejnych, 
żarówek, szkła ołowiowego, 
szyb, szkła okiennego, ceramiki, 
szkła żaroodpornego, porcela-
nowej zastawy stołowej, luster, 
butelek ceramicznych, kieli-
szków, szklanek itp.

Do pojemnika na papier nie 
wkładać np.:
paragonów i wyciągów z konta 
(papier termiczny), artykułów 
higienicznych, takich jak 
ręczniki kuchenne i papierowe 
chusteczki, papieru do piecze-
nia, papieru fotogra� cznego, 
kartonów po mleku i napojach, 
tapet itp.

Odpady wielkogabarytowe nie 
obejmują np.: 
odpadów budowlanych, rozbi-
órkowych, handlowych, worków 
i pudeł wypełnionych odpada-
mi, okien, drzwi, grzejników, 
kotłów gazowych, umywalek, 
wanien i ścianek działowych, 
parkietów, laminatów, listew 
przypodłogowych, basenów itp. 

... czysta wydajność




