Jak poprawnie segregować
Ponieważ podział odpadów na poszczególne frakcje często różni się w zależności od danego
regionu, przedstawiamy poniżej moduły wariantów najczęściej stosowanych w regionalnych
systemach selektywnej zbiórki.

Makulatura i tektura
Gazety, prospekty, katalogi, zeszyty, papier do pisania, papier pakunkowy, torby
papierowe, tektura, tektura falista, kartony/pudełka (po uprzednim zgnieceniu).
Do pojemników nie wolno wrzucać: toreb plastikowych, pieluch, opakowań typu
Tetrapak

Tworzywa sztuczne/opakowania wielomateriałowe (lekkie)
Tylko opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe,
opakowania z drewna, opakowania ceramiczne i tekstylne
Plastikowe butelki po napojach (typu PET, po uprzednim zgnieceniu), płynach do
prania lub do zmywania naczyń, kubki po jogurtach, woreczki foliowe, plastikowe
folie, plastikowe kanistry (po occie, środkach do czyszczenia itd.), siatki po owocach
i warzywach, kartony wielomateriałowe (typu Tetrapak), opakowania blisterowe,
tuby po chrupkach, opakowania po kawie

Odpady organiczne
Odpady ulegające biodegradacji → pojemnik „Biotonne“ lub kompostowanie we
własnym zakresie
Odpady kuchenne jak obierki i skórki z warzyw i owoców, suchy chleb i wypieki,
fusy po kawie (razem z filtrami papierowymi), herbata (również torebki herbaciane),
kwiaty, rośliny doniczkowe (bez doniczek), odpady z pielęgnacji ogródków
przydomowych jak liście, spady, ścięta trawa i gałązki
Większe ilości takich odpadów roślinnych jak ścięte gałązki drzew, krzewów i
żywopłotów należy oddać w punktach zbiórki oznaczonych jako „Recyclinghof“,
„Altstoffsammelzentrum“, „Bauhof“ lub „Mistplatz“

Balast
Odpady nie nadające się do odzysku i nie stanowiące zagrożenia dla środowiska
Pieluchy dziecięce, niedopałki papierosów, torebki do odkurzaczy, drobna frakcja
popiołowa (koks/węgiel/drewno), żarówki, szkło okienne, szklane naczynia, zużyte
przedmioty domowego użytku (jeżeli nie są z metalu), zabawki, artykuły higeniczne
jak n.p. szczoteczki do zębów, wyroby ceramiczne (talerze, wazony,…), kasety
audio i wideo
Do pojemników nie wolno wrzucać: urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
baterii, odpadów problemowych, opakowań podlegających selektywnej zbiórce

Szkło białe
Tylko szkło opakowaniowe!
Tylko absolutnie bezbarwne butelki i szkło, butelki jednorazowe (po winie, wódkach,
sokach, …), słoiki (po konserwach np. owocowych lub warzywnych, marmeladzie,
odżywkach dla dzieci, …)

Szkło kolorowe
Tylko szkło opakowaniowe!
Kolorowe (zielone, brązowe, niebieskie) oraz lekko zabarwione szkło
opakowaniowe, butelki jednorazowe (po winie, szampanie, wódkach, sokach…),
słoiki po konserwach. Do pojemników nie wolno wrzucać: szkła okiennego,
szklanych naczyń, blatów stołu wykonanych ze szkła, luster, szkła kryształowego,
żarówek, świetlówek, porcelany, wyrobów ceramicznych

Opakowania metalowe
Tylko opakowania z metalu (blacha stalowa, aluminium) pozbawione zawartości
Puszki po konserwach i napojach, metalowe pokrywki, nakrętki i kapsle, tubki po
musztardzie, puszki i tacki po karmie dla zwierząt, tacki aluminiowe do grilla, folie
aluminiowe. Do pojemników nie wolno wrzucać: puszek po farbach i lakierach oraz
aerozolach z resztkami zawartości (→ punkt zbiórki odpadów problemowych i
niebezpiecznych, tzw. „Problemstoffsammelstelle“)

Metale, drobny złom żelazny
Wszystkie inne metale i drobny złom żelazny jak armatury, metalowe naczynia
kuchenne (garnki, patelnie), druty, części metalowe, rury metalowe. Urządzenia jak
n.p. piece, piecyki czy rowery należy oddać w → punktach zbiórki oznaczonych jako
„Recyclinghof“, „Altstoffsammelzentrum“, „Bauhof“ lub „Mistplatz“

Tekstylia, używana odzież, buty
Pościel, odzież, obrusy, ścierki, wełniane koce, buty (związane parami)
Używana odzież i buty powinne być czyste i nadawać się do użytku.

Odpady wielkogabarytowe
Odpady, których ze względu ich rozmiary nie można gromadzić w zwykłych
pojemnikach
Wykładziny podłogowe, meble, materace, większy sprzęt gospodarstwa domowego,
urządzenia sanitarne

Oleje i tłuszcze jadalne
Należy oddać w punktach zbiórki oznaczonych jako „Recyclinghof“,
„Altstoffsammelzentrum“, „Bauhof“, „Mistplatz“ lub „Problemstoffsammelstelle“.
W żadnym wypadku nie wolno wylewać do zlewu – powoduje to problemy w
kanalizacji i oczyszczalniach!

Odpady budowlane
Małe ilości (bagażnik, przyczepa samochodowa) należy dowieźć do punktu zbiórki
oznaczonego jako „Recyclinghof“, „Altstoffsammelzentrum“, „Bauhof“ lub „Mistplatz“
Większe ilości: odbiór przez komunalną lub prywatną jednostkę wywozową

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz chłodnicze
Należy oddać przy kupnie nowego sprzętu, względnie w punktach zbiórki
oznaczonych jako „Recyclinghof“, „Altstoffsammelzentrum“, „Bauhof“ lub „Mistplatz“
Zbiórka odbywa się w pięciu frakcjach:
Urządzenia wielkogabarytowe: pralki, kuchenki elektryczne
Urządzenia małogabarytowe: miksery, elektryczne szczoteczki, wiertarki, wieże HIFI
Ekrany: telewizory, monitory komputerowe
Sprzęt chłodniczy: zamrażalki, chłodziarki, lodówki, urządzenia klimatyzacyjne
Świetlówki

Odpady problemowe i niebezpieczne
Niebezpieczne i toksyczne odpady oraz pojemniki zawierające resztki szkodliwych
substancji
Chemikalia, środki ochrony roślin, detergenty, farby, lakiery, kleje i lepiszcze, leki,
odpady zaolejone, olej opałowy, olej napędowy, benzyna, pojemniki aerozolowe,
baterie, akumulatory, proszki do prania
Uwaga: Powyższa lista ma tylko charakter ogólnej informacji i przedstawia możliwe warianty
segregacji odpadów na poszczególne frakcje. W zależności od regionu selektywny podział może
również odbiegać od wyżej przedstawionego. Sczegółowych informacji udzieli Państwu regionalne
towarzystwo zagospodarowania odpadów (tzw. Abfallwirtschaftsverband) lub doradca ds.
zagospodarowania odpadów (tzw. Abfallberater). Dalsze informacje znajdą Państwo również na
stronie internetowej: www.richtigsammeln.at.

