
Żółty worek –
co jest dozwolone,  
a co nie?

Ważne informacje na  
temat żółtego worka

Opakowania sprzedażowe
 »  Do żółtego worka należy wrzucać wszystkie 
puste, „czyste” opakowania sprzedażowe, 
z wyjątkiem szkła i papieru.

Używać wyłącznie żółtych worków
 »   Do wywozu wystawiać wyłącznie oryginalne 
żółte worki (lub żółte pojemniki), odpowiednio 
wypełnione. Worki w innym kolorze, nieprzez-
roczyste lub nieprawidłowo wypełnione  
nie będą odbierane. Po ponownym posortowaniu 
można je ponownie użyć do następnego wywozu 
odpadów lub oddać samodzielnie w punktach 
przyjmowania odpadów.

 »  Na przełomie roku do wszystkich gospodarstw  
domowych w Ulm dostarczamy podstawowy  
zapas żółtych worków. Przez cały rok w Centrum 
Serwisowym EBU, w centrach serwisowych/punk-
tach administracji miasta Ulm oraz w punktach 
przyjmowania odpadów jest dostępna jedna rolka 
żółtych worków na jedno gospodarstwo domowe. 
Zakłady pracy/zakłady (handlowe)  
otrzymują większe ilości  
tych worków bezpośrednio  
z REMONDIS Süd GmbH,  
Voithstr. 5. Brak wydawania  
dla gospodarstw domowych! 

Prawidłowe przygotowanie do wywozu
 »  Żółte worki należy wystawić najwcześniej  
dzień przed wywozem od godz. 13.00 na skraju 
chodnika/po zewnętrznej stronie jezdni własnej 
posesji. Zbyt wczesne wystawienie żółtych  
worków jest wykroczeniem administracyjnym  
i podlega karze grzywny.

 »  Poza terminami wywozu żółte worki  
można oddawać samodzielnie  
w punktach przyjmowania odpadów.

Centrum Serwisowe

Ogólne pytania dotyczące pojemników na odpady, 
opłat, wywozu odpadów i usługi odbioru
Telefon (0731) 166-7777
kontakt@ebu-ulm.de

Doradztwo ds. odpadów 

Ogólne pytania dotyczące segregacji odpadów
Telefon (0731) 166-5555
abfallberatung@ebu-ulm.de

www.ebu-ulm.de

REMONDIS Süd GmbH 
Serwis i reklamacje 
Telefon (0731) 491990 
 (0800) 1223255 (bez opłat)
service.ulm@remondis.de 
www.remondis-entsorgung.de

Segregacja odpadów działa!  
Zgodnie z kampanią systemów dualnych 
kontakt@muelltrennung-wirkt.de 
www.muelltrennung-wirkt.de D
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masz pytania? Więcej informacji  
jest dostępnych tutaj:



NIE ! Tego nie wolno  
umieszczać w żółtym worku:

 »  Stare ubrania/obuwie
 » Butelki dla dzieci
 » Baterie/Akumulatory
 » Płyty CD/dyskietki
 » Rajstopy damskie
 » Wkłady do drukarek
 » DVD, filmy
 »  Urządzenia elektryczne, 
kable

 »  Resztki żywności,  
odpady organiczne

 »  Dętki/opony rowerowe
 »  Wiadra z resztkami 
farby

 » Zapalniczki
 »  Szkło  
(np. szklane butelki)

 » Żarówki/LED
 » Wełna drzewna
 »  Przybory toaletowe/
pieluchy

 » Ceramika/porcelana
 » Zabawki dla dzieci
 »  Przezroczyste koszulki 
foliowe, folie

 » Długopisy, flamastry
 »  Materace powietrzne/
maty izolacyjne

 » Lekarstwa
 »  Maski, rękawiczki  
jednorazowe

 » Segregatory/teczki
 » Papier/tektura/karton
 »  Plastry, materiały  
opatrunkowe

 » Odpady resztkowe
 »  Strzykawki,  
worki infuzyjne

 »  Styropian/resztki styro-
pianu (bez materiałów 
opakowaniowych, np. 
płyt izolacyjnych)

 » Resztki tapet
 »  Kasety (wideo)
 »  Szczoteczki do zębów, 
jednorazowe maszynki 
do golenia

 »  Namioty,  
nadmuchiwane łodzie

 » Niedopałki papierosów

Uwaga! 
Odpady plastikowe i metalowe, które nie są 
opakowaniami (np. kosze na pranie, wiadra  
do sprzątania, naczynia Tupperware, gąbki do 
sprzątania itp.), należy wrzucać do pojemnika  
na odpady resztkowe lub oddawać w punktach 
przyjmowania odpadów. Nie wszystko, co jest 
wykonane z tworzywa sztucznego, może znaleźć  
się w żółtym worku!

Szkło należy umieścić w kontenerze  
na stare szkło lub oddać w punkcie  
przyjmowania odpadów.

Opakowania z papieru, tektury  
lub kartonu należy umieść  
w niebieskim pojemniku lub oddawać  
w punktach zbiórki makulatury lub  
punktach przyjmowania odpadów.

Opakowania z tworzyw sztucznych 
np. kubki, woreczki, butelki, folie, tuby, worki,  
opakowania styropianowe, ...

TAK ! To można umieszczać 
w żółtym worku:

Opakowania kompozytowe 
np. kartony na napoje, kartony na mleko/sok, tetra-
paki, opakowania blistrowe na tabletki itd., opakowa-
nia próżniowe, jednorazowe kubki plastikowe, ...

Opakowania z aluminium, metalu, blachy białej 
np. folia aluminiowa, opakowania aluminiowe, puszki,  
tacki z gotowych dań, kapsle, ...

Zużyte i opróżnione opakowania z plastików, tworzyw sztucznych, 
kompozytów lub aluminium, metalu, białej blachy  
Nie jest konieczne płukanie opakowań, wystarczy ich opróżnienie, aby nie było żadnych pozostałości. 

Wskazówka: jak zwiększyć poziom recyklingu! 
Zdjąć lub odkręcić (foliowe) wieczka, naklejki/etykiety i zamknięcia.  
Oddzielenie od siebie elementów opakowania ułatwia (mechaniczne)  
sortowanie w sortowni, a tym samym recykling materiału. 


