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Nasze usługi 

Pytania i porady

W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu na adres: 
service@awb-fds.de 

Telefonicznie jesteśmy dostępni: 

od poniedziałku do środy:
w godz. od 08.00 do 12.00
w godz. od 14.00 do 16.00

Telefon: 0800 9638527 

czwartek:
w godz. od 08.00 do 12.00
w godz. od 14.00 do 17.30

piątek: 
w godz. od 08.00 do 12.30

W czasach zmian klimatycznych i ograniczonych zasobów 
ważne jest unikanie marnotrawstwa wszędzie tam, gdzie jest 
to możliwe. Jednak odpadów nie da się całkowicie uniknąć. 
Odpady nie są wcale bezwartościowymi śmieciami. Z wielu rodzajów 
odpadów występujących w gospodarstwie domowym można 

Ochrona zasobów

Jak prawidłowo segregować odpady

Su
ro

w
ce

 w
tó

rn
e 

/ r
ec

yk
lin

g
O

dp
ad

y 
sp

ec
ja

ln
e

O
dp

ad
y 

zm
ie

sz
an

e

odzyskać cenne surowce, które można powtórnie wykorzystać.  
W ten sposób można konkretnie ograniczyć zużycie zasobów. 
Dlatego tak ważne jest segregowane odpadów, aby nie wszystko 
trafiało do odpadów zmieszanych.

ŚRODOWISKAŚRODOWISKAOCHRONA OCHRONA 

OCHRONA OCHRONA 
ZASOBÓWZASOBÓW

ZAPOBIEGANIE 
ZAPOBIEGANIE ODPADOMODPADOM

Nieopróżniony worek na tworzywa 
sztuczne?
Za wywóz i rozprowadzanie worków na tworzywa 
sztuczne odpowiada firma Remondis Süd GmbH, 
autoryzowany partner ds. systemów dualnych. 
Telefon: 0800 1223255

Nieopróżniony pojemnik?
Należy to zgłosić za pomocą naszego 
formularza internetowego na stronie 
www.awb-fds.de

Zamawianie pojemników
Zamówienia na pojemniki na odpady 
zmieszane, organiczne i papier należy 
składać za pomocą naszych formularzy.  
Są one dostępne do pobrania na stronie 
www.awb-fds.de. Można je również 
otrzymać w urzędach miejskich lub w centrum 
informacji obywatelskiej urzędu powiatowego.

Odpady biologiczne 
Żywność i produkty spożywcze z prywat-
nych gospodarstw domowych. Bez tworzyw 
sztucznych, szkła i metalu.

Makulatura 
Gazety, czasopisma i wszelkiego rodzaju 
papiery oraz kartony i tektury.

Opakowania lekkie 
Wszystkie rodzaje opakowań z wyjątkiem 
papieru i szkła. Elementy opakowań należy 
rozdzielać.

Odpady szklane 
Opakowania szklane, takie jak szklane butelki 
bez kaucji, słoiki, flakoniki po perfumach. Bez 
szklanek i naczyń.

Odpady zielone / ogrodowe 
Wszystko, co rośnie w ogrodzie i zostało wyrzucone.

Drewno poużytkowe A1– A3 
Drewno w stanie naturalnym lub poddane  
obróbce środkami organicznymi.

Złom 
Urządzenia lub przedmioty z metalu.

Odpady elektryczne i elektroniczne 
Wszystko, co ma kable, wtyczki, akumulatory lub 
baterie.

Drewno meblowe 
Drewno z pomieszczeń i wnętrz, ale bez 
odpadów budowlanych i remontowych.

Odpady wielkogabarytowe 
Odpady wielkogabarytowe to wielkogabarytowe 
odpady zmieszane. Wielkogabarytowe, ponieważ 
nie mieszczą się w pojemnikach na odpady 
zmieszane (60 litrów) nawet po odpowiednim 
rozdrobnieniu. Surowce wtórne nie należą do 
odpadów wielkogabarytowych.

Odpady domowe / zmieszane 
Odpady, które nie są surowcami wtórnymi 
ani odpadami specjalnymi.

Substancje szkodliwe  
i problematyczne 
Odpady niebezpieczne dla środowiska, takie jak 
np. farby, lakiery, rozpuszczalniki, stare leki, baterie 
używane w domach, akumulatory samochodowe, 
ługi, kwasy, puszki po aerozolach. 

Drewno poużytkowe A4 
Drewno, które zawiera substancje szkodliwe dla 
środowiska (np. środki ochrony drewna) lub do 
którego takie substancje są przyczepione.



Nasz powiat posiada rozbudowany system utylizacji.  
Działa on dobrze tylko wtedy, gdy wszyscy współpracują  
i konsekwentnie segregują odpady. Rozróżniamy odpady,  

Nasz wydajny system utylizacji

Co robić z odpadami?

które są zbierane i odbierane w domach oraz inne odpady, 
które można oddać do naszych zakładów utylizacji i centrów 
recyklingu.

 Inicjatywa niemieckich zakładów gospodarki odpadami.  
Dziękujemy za wsparcie.

wirfuerbio.de/awb-fds

NIE WYRZUCAC TWORZYW SZTUC-
ZNYCH DO ODPADÓW ORGANICZNYCH.

NAWET KOMPOSTOWALNE 

PLASTIKOWE WORKI NIE 

MOGą BYC WYRZUCANE DO 

POJEMNIKÓW NA ODPADY 

ORGANICZNE.

Alman Atık Yönetimi İşletmelerinin girişimidir.  
Destekleriniz için teşekkür ederiz.

wirfuerbio.de/awb-fds

BİYO ÇÖPTE PLASTİĞİN  
YERİ YOK.

KOMPOST YAPILABİLEN 
KOMPOST YAPILABİLEN 

PLASTİK POŞETLERİN BİYO 
PLASTİK POŞETLERİN BİYO 

KONTEYNERİNDE İŞİ YOK.
KONTEYNERİNDE İŞİ YOK.

NIE WYRZUCAĆ TWORZYW SZTUCZNYCH 
DO ODPADÓW ORGANICZNYCH.

Usługa odbierania
Wiele rodzajów odpadów jest odbieranych wprost 
spod drzwi domów.

Pojemniki na papier  
Pojemniki na papier mają niebieską pokrywę i są 
opróżniane co cztery tygodnie. Są one udostępniane 
bezpłatnie.

Pojemniki na odpady organiczne 
Pojemnik na odpady organiczne jest brązowy  
i opróżniany co dwa tygodnie. Nie wymaga dodatkowej 
opłaty. Nie wyrzucać tam plastiku, szkła ani metalu.  
Do pojemnika na odpady organiczne nie należy również 
wyrzucać kompostowalnych worków foliowych, folii ani 
opakowań.

Pojemniki na odpady zmieszane 
Pojemnik na odpady zmieszane jest czarny i opróżniany  
co cztery tygodnie. Może mieć wielkość 35, 60, 80, 
120 lub 240 litrów. Każde gospodarstwo domowe w 
powiecie Freudenstadt jest zobowiązane do korzystania 
z płatnego pojemnika na odpady zmieszane  
o odpowiedniej pojemności (co najmniej 35 litrów)  
lub do korzystania z pojemników współdzielonych.

Worki na odpady zmieszane 
Na krótkotrwałe zwiększone zapotrzebowanie. 
Dostępne za opłatą we wszystkich urzędach miejskich 
i gminnych.

Wywóz rozpoczyna się o już 6.30. 
Terminy odbioru można znaleźć w kalendarzu odpadów, 
internetowym kalendarzu odpadów lub w aplikacji dotyczącej 
odpadów.

Worek na tworzywa sztuczne  
Opakowania lekkie są odbierane w żółtych workach 
na tworzywa sztuczne. Opakowania i składniki 
opakowań ze szkła lub papieru nie są przeznaczone 
do tego worka. Żółte worki na tworzywa sztuczne 
są odbierane co cztery tygodnie przez firmę Firma 
Remondis Süd GmbH, oddział Freudenstadt  
(telefon 0800 1223255).

Wywóz odpadów wielkogabarytowych 
i drewna meblowego 
Wywóz odbywa się dwa razy w roku. Nie ma 
dodatkowych opłat. Odpady wielkogabarytowe  
i drewno meblowe należy wystawiać osobno  
(łącznie maks. 3 m3 na gospodarstwo domowe).

Odpady ogrodowe 
Odpady z przycinania drzew i krzewów są 
odbierane dwa razy w roku. Odpady te muszą  
być wystawione w wiązkach.

Więcej informacji na temat segregacji odpadów i ich prawidłowej 
utylizacji można znaleźć w naszym Poradniku w sprawie 
odpadów lub w Internecie na stronie www.awb-fds.de. 
Informacje o opłatach można znaleźć w wykazie opłat.

Usługa przywożenia
Odpady można również przywozić do punktów utylizacji,  
centr recyklingu lub punktów zbierania surowców wtórnych.

 Punkty utylizacji 
  Przyjmowanie wszelkiego rodzaju odpadów oraz odpadów 

budowlanych, czasami odpłatnie.

  Centra recyklingu 
Bezpłatne przyjmowanie surowców wtórnych, odpadów 
zielonych i ogrodowych oraz materiałów szkodliwych i 
problematycznych.

 Punkty zbierania surowców wtórnych 
 Pojemniki na makulaturę i odpady szklane. 

 Zbieranie substancji szkodliwych  
 i problematycznych 
  Oddawanie do pojazdu zbierającego substancje szkodliwe 

dwa razy w roku we wszystkich miejscowościach powiatu. 
Terminy i punkty dostawy można znaleźć na stronie  
www.awb-fds.de.

  Dostarczanie odpadów 
wielkogabarytowych i drewna 
meblowego 
Z bonem na odpady wielkogabarytowe można oddać do 
obiektów utylizacyjnych raz w roku bezpłatnie do 3 m3 
odpadów wielkogabarytowych i drewna meblowego. 
Odpady wielkogabarytowe można też oddawać bez bonu, 
obowiązuje jednak wtedy opłata.
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Za wywóz i rozprowadzanie worków na tworzywa 
sztuczne odpowiada firma Remondis Süd GmbH, 
autoryzowany partner ds. systemów dualnych. 
Telefon: 0800 1223255

Nieopróżniony pojemnik?
Należy to zgłosić za pomocą naszego 
formularza internetowego na stronie 
www.awb-fds.de

Zamawianie pojemników
Zamówienia na pojemniki na odpady 
zmieszane, organiczne i papier należy 
składać za pomocą naszych formularzy.  
Są one dostępne do pobrania na stronie 
www.awb-fds.de. Można je również 
otrzymać w urzędach miejskich lub w centrum 
informacji obywatelskiej urzędu powiatowego.

Odpady biologiczne 
Żywność i produkty spożywcze z prywat-
nych gospodarstw domowych. Bez tworzyw 
sztucznych, szkła i metalu.

Makulatura 
Gazety, czasopisma i wszelkiego rodzaju 
papiery oraz kartony i tektury.

Opakowania lekkie 
Wszystkie rodzaje opakowań z wyjątkiem 
papieru i szkła. Elementy opakowań należy 
rozdzielać.

Odpady szklane 
Opakowania szklane, takie jak szklane butelki 
bez kaucji, słoiki, flakoniki po perfumach. Bez 
szklanek i naczyń.

Odpady zielone / ogrodowe 
Wszystko, co rośnie w ogrodzie i zostało wyrzucone.

Drewno poużytkowe A1– A3 
Drewno w stanie naturalnym lub poddane  
obróbce środkami organicznymi.

Złom 
Urządzenia lub przedmioty z metalu.

Odpady elektryczne i elektroniczne 
Wszystko, co ma kable, wtyczki, akumulatory lub 
baterie.

Drewno meblowe 
Drewno z pomieszczeń i wnętrz, ale bez 
odpadów budowlanych i remontowych.

Odpady wielkogabarytowe 
Odpady wielkogabarytowe to wielkogabarytowe 
odpady zmieszane. Wielkogabarytowe, ponieważ 
nie mieszczą się w pojemnikach na odpady 
zmieszane (60 litrów) nawet po odpowiednim 
rozdrobnieniu. Surowce wtórne nie należą do 
odpadów wielkogabarytowych.

Odpady domowe / zmieszane 
Odpady, które nie są surowcami wtórnymi 
ani odpadami specjalnymi.

Substancje szkodliwe  
i problematyczne 
Odpady niebezpieczne dla środowiska, takie jak 
np. farby, lakiery, rozpuszczalniki, stare leki, baterie 
używane w domach, akumulatory samochodowe, 
ługi, kwasy, puszki po aerozolach. 

Drewno poużytkowe A4 
Drewno, które zawiera substancje szkodliwe dla 
środowiska (np. środki ochrony drewna) lub do 
którego takie substancje są przyczepione.


