
Pojemnik na odpady organiczne latem 
Latem odpady biologiczne przyciągają muchy. Poza 
tym w czasie upału zaczynają one fermentować.  
Jest to przyczyną nieprzyjemnego zapachu i sprzyja 
rozwojowi robactwa. 

Jak temu zaradzić: 
•  Postawić pojemnik w zacienionym miejscu.
•  Odpady w pojemniku okryć warstwą suchych gałęzi, 

mączką kamienną lub wapnem. To wiąże wilgoć, 
zapobiega rozwojowi nieprzyjemnego zapachu i 
robactwa. 

Pojemnik na odpady organiczne zimą
Odpady biologiczne są przeważnie bardzo wilgotne. 
Dlatego zimą często zamarzają w pojemniku.

Jak temu zaradzić: 
•  Pojemnik na odpady organiczne postawić w miejscu 

chronionym przed mrozem.
• Nie wrzucać do pojemnika mokrych liści.

Jeżeli odpady biologiczne już zamarzły w pojemniku?
Oderwać łopatą odpady od krawędzi i dna pojemnika.

Proszę nie zanieczyszczać odpadów 
biologicznych! 
Puszek, pokrywek oraz innych, niebiologicznych odpa-
dów w żadnym wypadku nie wolno wrzucać do pojem-
nika na odpady organiczne! Te „obce materiały‟ muszą 
zostać odsortowane. Mocno zanieczyszczone odpady 
biologiczne są bezużyteczne. Należy je utylizować jak 
śmieci domowe. A to generuje wysokie koszty!

Jak obchodzić się z pojemnikiem na 
odpady organiczne: 
•  Odpady kuchenne zawinąć w papier lub torebki 

papierowe i dopiero wtedy wrzucić do pojemnika!
•  Pojemnik na odpady – przede wszystkim jego dno 

– wyłożyć papierem gazetowym.
•  Od czasu do czasu wymyć pojemnik i oczyścić 

jego krawędź.
•  Pojemnik na odpady organiczne należy  

przygotować każdego dnia wywozu śmieci!

Opróżnimy go, nawet jeśli nie jest jeszcze pełny.
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Do pojemnika na odpady organiczne: TAK!

•  opakowania z plastiku, aluminium, szkło

•  folie i puszki

•  pieluchy, artykuły higieniczne, worki do  
odkurzacza

•  oleje i tłuszcze jadalne

•  popiół, węgiel drzewny i niedopałki papierosów

•  leki

•  tekstylia i skóra

•  fekalia, odchody zwierzęce

•  drut, np. drut do wiązania kwiatów

•  gruz budowlany

•  malowane drewno (np. impregnowane,  
lakierowane)

•  odpady specjalne jak zużyty olej, farby,  
chemikalia, środki myjące

Odpady z kuchni i resztki jedzenia: 
•  resztki, np. owoców (także owoców południowych), 

warzyw, chleba

•  łupiny i skorupki np. jajek, ziemniaków, orzechów

•  fusy z kawy i filtry z ekspresów, fusy i saszetki 
herbaty

Małe ilości: 
•  resztki jedzenia

•  odpady mięsa i ryb (kości i ości)

•  chusteczki i serwetki papierowe, papier kuchenny

•  pióra i włosy

•  ściółka organiczna np. siano, słoma, wióry

Odpady zielone i ogrodowe: 
•  resztki po cięciu drzew i żywopłotów, liście

•  pokos trawy, chwasty

•  zwiędłe kwiaty cięte i rośliny doniczkowe

Do pojemnika na odpady organiczne: NIE.

Gdzie wyrzucać odpady zielone? 
Dwa razy w roku zbieramy ścinki drzew i krzewów. 
Można położyć je przy ulicy w dniu odbioru  
odpadów. Terminy publikujemy w prasie codziennej,  
w kalendarzu wywozu odpadów i w internecie:  
www.technische-betriebe-rheine.de

1   My, Technische Betriebe Rheine, opróżniamy  
Państwa pojemnik na odpady organiczne.

2   Zebrane odpady biologiczne zawozimy do kompo-
stowni. Tam odpady są rozkładane przez bakterie i 
mikroorganizmy.

3   W ten sposób powstaje stopniowo bogata w skład-
niki odżywcze ziemia, zwana także kompostem.

4   Ziemia kompostowa jest wykorzystywana ponownie 
jako bogata w składniki odżywcze ziemia ogrodowa.

Z odpadów biologicznych powstaje 
ziemia kompostowa.  
Działa to w sposób następujący: 

Gdzie wyrzucać odpady biologiczne?
Do pojemnika na odpady organiczne!
W każdym gospodarstwie domowym powstają  
codziennie odpady biologiczne. Na przykład łupiny z 
ziemniaków, owoców i skorupki jaj, resztki herbaty i 
kawy. Zbiera się tego sporo: jedna trzecia odpadów 
domowych to odpady biologiczne.

Brązowy pojemnik na odpady organiczne jest  
przeznaczony WYŁĄCZNIE na odpady biologiczne.  
Nie na inne śmieci. Dlaczego? Odpady biologiczne –  
i tylko one – można przetworzyć na kompost. 

1

2

4

3


