
Sacul galben –
Ce poate fi aruncat în  
el și ce nu?

Mențiuni importante  
despre Sacul galben

Ambalaje de vânzare
 »  În Sacul galben se aruncă toate ambalajele  
de vânzare bine golite de conținut, cu excepția  
celor din sticlă și de hârtie.

Folosiți exclusiv Saci galbeni
 »  Lăsați pentru ridicare numai Saci galbeni originali 
(sau Pubele galbene), umpluți corect. Sacii de 
altă culoare, netransparenți sau umpluți greșit 
nu vor fi ridicați. Dacă sunt resortați, sacii pot fi 
lăsați pentru a fi ridicați la următorul termen sau 
pot fi predați independent la centrele de reciclare.

 »  La finalul/începutul anului, toate gospodăriile din 
Ulm primesc un stoc de bază de Saci galbeni. 
O rolă de Saci galbeni per gospodărie este 
disponibilă pe parcursul întregului an la Centrul de 
Servicii EBU, la centrele de servicii/adminis trațiile 
locale ale orașului Ulm și la centrele de  
reciclare. Locurile de muncă/societățile  
comerciale primesc cantități  
de predare mai mari direct  
la REMONDIS Süd GmbH,  
Voithstr. 5. Nu se acordă  
gospodăriilor! 

Depozitarea corectă pentru ridicare
 »  Sacii galbeni se așază cel mai devreme în ziua 
dinaintea colectării gunoiului, începând cu ora 
13:00, la marginea trotuarului/marginea exterioară 
a străzii propriului teren. Sacii galbeni lăsați prea 
devreme reprezintă o contravenție, iar proprietarul 
este pasibil de amendă.

 »  În afara termenelor de ridicare, Sacii galbeni 
pot fi predați pe cont propriu la centrele de 
reciclare.

Centrul de Servicii

Întrebări generale despre containerele  
pentru deșeuri, taxe, colectarea gunoiului  
și serviciul de ridicare
Telefon (0731) 166-7777
kontakt@ebu-ulm.de

Consiliere privind deșeurile 

Întrebări generale despre  
colectarea selectivă a deșeurilor
Telefon (0731) 166-5555
abfallberatung@ebu-ulm.de

www.ebu-ulm.de

REMONDIS Süd GmbH 
Servicii și reclamații 
Telefon  (0731) 491990 
             (0800) 1223255 (apel gratuit)
service.ulm@remondis.de 
www.remondis-entsorgung.de

Colectarea selectivă a deșeurilor  
are efect!  
Campanie comună a sistemelor duale 
kontakt@muelltrennung-wirkt.de 
www.muelltrennung-wirkt.de

pentru mai multe informații,  
întrebați la:
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NU ! Nu se aruncă  
în Sacul galben:

 »  Haine vechi/încălțăminte
 » Biberoane
 » Baterii/acumulatoare
 » CD-uri/dischete
 » Dresuri de femei
 » Cartușe de imprimantă
 » DVD-uri, filme
 »  Aparate electrice, 
cabluri

 »  Resturi alimentare, 
deșeuri organice

 »  Camere/anvelope 
de bicicletă

 »  Recipiente de vopsea 
cu resturi de vopsea

 » Brichete
 » Sticlă (de ex. sticle)
 » Becuri/LED-uri
 » Lână de lemn
 »  Articole de igienă/
scutece

 » Ceramică/porțelan
 » Jucării
 »  Folii transparente  
pentru documente, folii

 » Pixuri, carioci
 »  Saltele gonflabile/ 
de dormit

 » Medicamente
 »  Măști de protecție, 
mănuși de unică 
folosință

 » Dosare/mape
 »  Hârtie/carton/cutii  
de carton

 »  Plasturi, pansamente
 » Deșeuri reziduale
 »  Seringi, pungi  
de perfuzii

 »  (Resturi de) polistiren 
(care nu este material 
de ambalare, de ex. 
plăci termoizolante)

 » Resturi de tapet
 »  Casete (video)
 »  Periuțe de dinți,  
aparate de ras  
de unică folosință

 » Corturi, bărci gonflabile
 » Mucuri de țigări

Atenție! 
Deșeurile de plastic și de metal care nu sunt 
ambalaje (de ex. coșuri pentru rufe, găleți, doze  
de alimente, bureți pentru curățat etc.) se aruncă  
în pubela de deșeuri reziduale, respectiv se duc  
la centrul de reciclare. Nu tot ce este din plastic  
se aruncă în Sacul galben!

Sticla se aruncă în pubela pentru  
sticlă uzată sau se duce la centrul  
de reciclare.

Ambalajele din hârtie, carton  
sau cutiile de carton se elimină  
în Pubela albastră sau la centrul  
de reciclare.

Ambalaje din plastic 
de ex. pahare, pungi, sticle, folii, tuburi, saci,  
ambalaje din polistiren,...

DA ! Se aruncă  
în Sacul galben:

Ambalaje din materiale compozite
de ex. cutii de băuturi, pungi de lapte/sucuri, tetra 
pack, ambalaje pentru blistere de pastile, ambalaje 
vidate, pahare de unică folosință din plastic,...

Ambalaje din aluminiu, metal, tablă albă 
de ex. folie de aluminiu, ambalaje din aluminiu, conserve,  
tăvi de la mâncăruri preparate, capace de sticle...

Ambalaje folosite și golite complet din plastic, materiale plastice,  
materiale compozite sau din aluminiu, metal, tablă albă 
Nu este necesară clătirea ambalajelor; este suficient ca acestea să fie bine golite de conținut și să nu conțină resturi.

Sfaturi pentru îmbunătățirea cotei de reciclare! 
Îndepărtați sau deșurubați capacele (de folie), etichetele/autocolantele și închizătorile.  
Separarea componentelor ambalajelor ușurează sortarea (mecanizată) în instalația de  
sortare și, prin urmare, reciclarea materialului.


