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ODPADY WIELKOGABARYTOWE - ODBIÓR:
Dwa razy w roku mogą Państwo w następujący sposób pisemnie
zgłosić zapotrzebowanie na odbiór odpadów wielkogabarytowych:
online na stronie internetowej www.fuerth.de,
Schnellsuche: Sperrmüll
(szybkie wyszukiwanie: Terminy odbioru odpadów
wielkogabarytowych)
pocztą elektroniczną - E-Mail na adres sperrmuell@fuerth.de
faksem pod numer 0911 / 974 - 39 20 91
listownie
kartą pocztową przekazania odpadu (dostępne bezpłatnie w
wielu sklepach z artykułami papierniczymi z punktami
Totolotka)

Wystawianie odpadów:
Wystawcie Państwo odpady wielkogabarytowe do godziny 6:30
w łatwodostępnym miejscu, w miarę możliwości na terenie
własnej nieruchomości.
Dostęp do dróg publicznych, jak drogi dla pieszych i drogi
rowerowe, musi być wolny.
Odpady wielkogabarytowe będą odbierane na poziomie gruntu
(bez schodów) w odległości do 15 metrów od nieruchomości,
np. sprzed budynku lub z dziedzińca wewnętrznego.
Podczas załadowywania do pojazdów do odbioru odpadów
musi być obecna osoba odpowiedzialna, reprezentująca osobę
zgłaszającą zapotrzebowanie na odbiór odpadów.
Opłata za odbiór odpadów wielkogabarytowych w wysokości
15 € musi zostać uiszczona w gotówce.

DOSTAWA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH:
Odpady wielkogabarytowe mogą być usuwane bezpłatnie w
Centrach Recyklingu.

Centrum Recyklingu Atzenhof, Vacher Str. 333
Centrum Recyklingu Fürth, stacja kolei podziemnej
Jakobinenstr., przy terenie kolei

PRZYJEMNOŚĆ DOKONYWANIA WYMIANY LUB USŁUGI ODBIORU BEZPOŚREDNIO Z MIESZKANIA
Fürth - Giełda wymiany i prezentów
(Fürther Tausch- und Geschenkbörse)
To niekomercyjna oferta internetowa Gospodarki Odpadami
miasta Fürth. Każdy może brać w niej aktywny udział. Bezpłatnie i
niezależnie od czasu można tu samemu zamieścić swoje ogłoszenie
i później je zanulować. Od prywatnych do prywatnych.
www.fuerth.abfallspiegel.de

Centrum Rzeczy Używanych ze sklepem z odzieżą
Posiadają Państwo zachowane w dobrym stanie meble i sprzęt
gospodarstwa domowego które szkoda wyrzucić? Centrum
Rzeczy Używanych odbierze je bezpłanie bezpośrednio z
Państwa mieszkania. Szukają Państwo tanich używanych mebli,
sprzętu gospodarstwa domowego, itp.? Odwiedźcie Państwo
wystawę i sklep z odzieżą.
Industriestr. 14
www.gebrauchtwarenhof.de
90765 Fürth/Bislohe
poniedziałki – piątki
9:00 –18:00
Tel.: 0911/3 07 32-0
soboty
9:00 –16:00

ODPOWIADAMY NA PYTANIA
Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania dotyczące usuwania
odpadów, nasze poradnie pozostają do Państwa dyspozycji.
DORADZTWO W ZAKRESIE ODPADÓW (ABFALLBERATUNG)
Tel.: 0911 / 974-12 60
Faks: 0911 / 974-20 94
Faks: 0911 / 974-39 20 91 (dla odpadów wielkogabarytowych)
Mainstr. 51 i
Schwabacher Str. 170 (Ämtergebäude Süd)
Mail: abfallberatung@fuerth.de
lub na stronie internetowej www.fuerth.de
poniedziałki – czwartki
piątki
8.00–12.00

8.00–15.00

Worki do odpadów, karty zgłoszeń zapotrzebowania na
odbiór odpadów wielkogabarytowych i materiał informacyjny
są dostępne również w Państwa pobliżu:
Zasięgnijcie Państwo informacji na stronie internetowej
www.fuerth.de/abfallwirtschaft

Dziękujemy za Państwa wsparcie.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZŁOM ELEKTRYCZNY
TAK

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – CO SIĘ DO NICH ZALICZA?

Prosimy Państwa o wystawianie odpadów wielkogabarytowych podzielonych na cztery grupy:
Drewno

Urządzenia elektryczne

Duże meble drewniane
Szafy, stoły, krzesła, regały, komody, ramy łóżkowe, kraty dla
łóżek itp.

Urządzenia chłodzące, pralki, piecyki, magnetowidy, radia,
telewizory, sprzęt komputerowy, solaria (bez żarówek),
odkurzacze itp., również wszelkie małe urządzenia elektryczne

Duży sprzęt gospodarstwa domowego

Metale

Materace, meble tapicerskie
Dywany, walizki, foteliki samochodowe dla dzieci, duże
obrazy, sanki, kosze dla psów, deskorolki, narty, abażury,
kosze na bieliznę itp.

Odpady metalowe w gospodarstwie domowym
grille, rowery, gokarty, wózki dziecięce, trenażery, parasole
przeciwsłoneczne, suszarki stojące, drabiny domowe,
garnki itp

NIE

NIE ZALICZA SIĘ DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH:
ODPADÓW BUDOWLANYCH I ZŁOMU SAMOCHODOWEGO
Prosimy Państwa o dostarczanie już uprzednio posortowanych (!) odpadów wielkogabatyrowych do Centrów Recyklingu,
odpadów ogrodowych do kompostowni, odpadów budowlanych do składowisk zanieczyszczonej gleby lub odpadów
komunalnych. Należy uiścić każdorazowo obowiązujące opłaty i ceny należne za usuwanie odpadów.

Centrum Recyklingu
Drewno
– drewniane okładziny sufitów lub ścian, panele, ramy okienne,
drzwi, parkiet, laminat podłogowy,
– płoty, palisady
– drewno budowlane: łaty dachowe, belki
– skrzynki do owoców
– palety itp.

Odpady budowlane lub remontowe
– drewno budowlane
– grzejniki, rynny dachowe, kabiny prysznicowe, wanny/brodziki
prysznicowe, umywalki, muszle WC, płytki
– drzwi, okna, żaluzje (zewnętrzne), rolety, markizy
– laminat- lub płytki PVC, panele, parkiet
– okładziny ścian/sufitów
– płoty ogrodowe, palisady, płoty osłonowe, folie do oczek
wodnych
– papa dachowa, styropian itp.
– piecyki: na drewno, na węgiel, olejowe (wyczyszczone, bez oleju)

Metal
– grzejniki, rynny dachowe, wanny/brodziki prysznicowe itp.

Akcesoria samochodowe
– opony, akumulatory, bagażniki dachowe, boxy dachowe,
dywaniki gumowe itp. (z wyjątkiem złomu samochodowego)

Składowisko gruzu budowlanego
Gruz budowlany
– kamienie, dachówki, beton, cement itp.
– przedmioty porcelanowe, gliniane, ceramiczne

Pojazd do wywózki materiałów szkodliwych i
Centrum Recyklingu Vacher Str. 333
Materiały szkodliwe i trucizny
– farby/lakiery, rozpuszczalniki, baterie
– chemikalia, środki ochrony roślin itp.

Kompostownia
Odpady ogrodowe
– gałęzie drzew i krzewów, korzenie, kłody drewniane
– liście, skoszona trawa, itp.

Usuwanie odpadów przez certyfikowane firmy
specjalistyczne lub przyjmowanie zwrotów
przez handel
– piece akumulacyjne, złom samochowy, akumulatory
samochodowe, zużyte oleje, zbiorniki oleju, beczki do oleju,
drewno budowlane (wiązary, listwy, szalunki...), materiał
zawierający azbest, płyty gipsowo – kartonowe i wełna mineralna

Surowce wtórne
– kartony, papier, odzież, szklane butelki, „żółty worek”,
tworzywa sztuczne

Pozostałe odpady
Drobny sprzęt godpodarstwa domowego
– drobne przedmioty jak szmaty, wieszaki odzieżowe, zabawki
itd., również pierzyny, tapety itp. prosimy usuwać w domu do
pojemnika na pozostałe odpady lub do płatnych oficjalnych
worków na odpady

dpadów
Sortowanie o iem!
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