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Prawidłowa
segregacja odpadów

Czysta Kilonia!
Opakowania do żółtego pojemnika / żółtego worka
Opakowania plastikowe

np. torby na zakupy, reklamówki, worki, folie z tworzyw sztucznych,
plastikowe siatki na owoce, butelki z tworzywa sztucznego,
tubki z tworzywa sztucznego, butelki po środkach myjących i
czyszczących, pojemniki po kosmetykach, kubki po jogurtach
i pojemniki po margarynach, kubki plastikowe, pojemniki po
mięsie i owocach, opakowania ze styropianu

Opakowania wielowarstwowe

np. kartony po sokach i mleku, opakowania próżniowe na kawę,
pozostałe opakowania wykonane z różnych materiałów

Opakowania metalowe

np. puszki po konserwach, puszki po ciastkach i herbacie,
zamknięcia, pokrywki, folia aluminiowa, tubki

Opakowania z materiałów naturalnych

np. skrzynki na owoce lub drewniane pudełka po cygarach,
opakowania do butelek i woreczki na orzechy z materiału

Papier i tektura do pojemnika na papier
np. gazety, czasopisma, pisma ilustrowane, książki, katalogi i prospekty, papier do pisania, zeszyty szkolne, karteczki, papier z
drukarek komputerowych, papier pakowy, kartony (rozłożone na płasko), pudełka

Odpady biologiczne do pojemnika na odpady organiczne
Odpady kuchenne / odpady ogrodowe

np. fusy po herbacie i kawie (z bibułką filtracyjną), skorupki jaj, resztki owoców, warzyw, jedzenia jak również mięsa i ryb, ręczniki
papierowe, kwiaty cięte, rośliny doniczkowe, pozostałości roślin wszelkiego rodzaju, »chwasty«, ścinki drzew i krzewów, liście,
pokos trawy, igły drzew iglastych, mchy, biodegradowalna wyściółka dla kotów

Odpady nienadające się do przetworzenia do pojemnika na odpady zmieszane
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Np. zimny popiół, niedopałki papierosów, tapety, resztki dywanów, ceramika, porcelana, pieluchy, worki do odkurzacza. Prosimy
o niemarnowanie zasobów i oddawanie wszystkich dających się ponownie wykorzystać odpadów do punktów zbiórki surowców
wtórnych.

Wydawca:
Stolica Kraju Związkowego Kilonia
Zakład Gospodarki Odpadami w Kilonii (ABK)

Daimlerstraße 2, 24109 Kiel
(04 31) 58 54-0
service@abki.de

www.abki.de
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Centrum Obsługi Klienta ABK
Kleiner Kiel (przy Holstenbrücke),
24103 Kiel
Pn. – Śr. godz. 9.00 –13.00
14.00 –16.00
i godz.
Czw. godz. 9.00 –13.00
i godz.
14.00 –18.00
9.00 –13.00
Pt. godz.

Centrum Obsługi Klienta ABK i Administracja
Daimlerstraße 2, 24109 Kiel (Wittland)
Pn. – Śr. godz. 8.00 – 16.00
8.00 – 13.00
Pt. godz.
(04 31) 58 54-0

Szkło do pojemników na szkło
Opakowania szklane z i bez znaku Zielony Punkt segregować osobno na szkło białe i kolorowe; np. butelki, naczynia
szklane na napoje, artykuły żywnościowe, kosmetyki, mydła i inne produkty handlowe (włącznie z zamknięciami)

Substancje szkodliwe do punktu zbiórki materiałów szkodliwych /
pojazdu odbierającego substancje szkodliwe
np. baterie, zużyty olej, żarówki energooszczędne, świetlówki, resztki farb, chemikalia fotograficzne, środki do
konserwacji drewna, termometry rtęciowe, środki myjące, środki ochrony roślin, rozcieńczalniki

Zużyte urządzenie elektryczne: zlecać odbiór lub oddawać w specjalnych
punktach zbiórki
np. lodówka, pralka, kuchenka elektryczna, odkurzacz, mikser, maszyna do szycia, telewizor, komputer, telefon
komórkowy. Po wcześniejszym zamówieniu ABK odbierze bezpłatnie stary sprzęt elektryczny i elektroniczny:
przez Internet na stronie www.abki.de lub pod nr tel. (04 31) 58 54-0. Wertstoff-Zentrum Kiel, Wertstoffhof
Daimlerstraße i Schadstoffsammelstelle przyjmują urządzenia elektroniczne i elektryczne nieodpłatnie.

Odpady o dużej objętości: zlecać odbiór lub oddawać w specjalnych punktach zbiórki
Najpierw zgłoś – potem wystawiaj! Na zamówienie ABK odbierze bezpłatnie odpady o dużej objętości – przez Internet na stronie
www.abki.de lub pod nr tel. (04 31) 58 54-0. Meble nadające się do użytku w celu ich dalszego wykorzystania proszę zgłaszać
osobno. Wertstoff-Zentrum Kiel i Wertstoffhof Daimlerstraße przyjmują do 2 m³ odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw
domowych nieodpłatnie.

Punkt zbiórki materiałów
szkodliwych ABK
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Centrum recyklingu ABK
Clara-Immerwahr-Straße 6
24145 Kiel-Wellsee
(04 31) 58 54-0
Pon. – Pt. 9.00 – 17.00
Sob.
9.00 – 14.30

Centrum recyklingu ABK
Daimlerstraße 2
24109 Kiel (Wittland)
(04 31) 58 54-0
Pon. – Pt. 8.00 – 16.00
Sob.
nieczynne!

Gutenbergstraße 57, 24116 Kiel
(04 31) 557 94 41
Pon. – Czw. 8.00 –16.00
Pt.
8.00 –14.00
każda pierwsza sob. miesiąca:
9.00 –12.00

Prawidłowa segregacja odpadów – z ABC odpadów: www.abki.de

