Кофа за хартия
Информация за операцията по управление на отпадъците в област Pfaffenhofen a.d. Ilm (февруари 2016)

Със зелената кофа за хартия трябва да се изхвърля всякаква чиста
отпадъчна хартия от домакинството. Примери за това, което принадлежи
в кофата за хартия и това, което никога не трябва да бъде слагано в нея,
можете да видите на гърба на този лист.
Чрез обработката на събраната хартия, за рециклирана хартия, се прави
важен принос за намаляването на отпадъците и опазването на околната
среда.

Ето някои съвети за правилна работа:
• кофата за хартия се изпразва на всеки 4 седмици.
• датата на изпразване на кофите, вижте от графика по отстраняване на
боклука, който се публикува ежегодно и се разпространява при
изпразването на кофите за хартия на края на всяка година, или на
интернет страницата на AWP .
• Оставете кофата за хартия през деня на събирането най-късно до
06:00 часа сутринта на пътя!
• Хартиените отпадъците, които се изхварлят в кофата за хартия, трябва
да са задължително чисти и сухи, за да може да бъде гарантирано
значимо рециклиране.
• Ако обема на съществуващата кофа за хартия не е достатъчен, могат
да бъдат предоставени, при поискване и срещу заплащане,
допълнителни контейнери за събиране на хартия.
Картонени кашони могат да бъдат предадени в центровете за
рециклиране във всяка община (не в WSH град Пфафенхофен, улица
Weiherer). Моля предавайте само разглобени и сплескани кашони в
контейнера за събиране.
Контейнер за събиране на печатни издания (вестници, списания,
каталози, книги, и т.н.) има на разположение в центъра за рециклиране
Рfaffenhofen / Окръг ( Martin- Binder- Ring 4 ).

Добави в кофата за хартия
да
Вестници
• Вестници, списания
• Каталози
• Книги и списания
( С изключение на кожни и
пластмасови обвивки )
• Писма и хартия за писане

не
Противоводни хартии: като
например хартия с покритие
от восък и пластмаса,
опаковки от сирене, масло,
картонени чаши и т.н. ( чисти )
 жълт плик
• Tетра пакети ( например
кашони от мляко и сок )
 жълт плик

• хартия за принтер

• Мръсни хартии например с
минерално масло, боя,
лепило и т.н.
 битови отпадъци

• Чисти, без покритие
картонени и хартиени кутии

• Тапети
 битови отпадъци

• кутии от прах за пране и
барабани

• чували от цимент, захар,
брашно
 битови отпадъци

• Пликове

• картони от яйца

• чисти опаковки от хартия и
картон
(От мебелни кашони до
кибритена кутия)

• санитарна хартия като
например хартиени кърпи,
памперси, превръзки,
салфетки, кухненски кърпи и
т.н.
 битови отпадъци

• хартиени торби и всякакви
други отпадъци от хартия , с
които се сблъскваме
ежедневно

• подкрепна хартия от
самозалепващи фолия и
стикери
 битови отпадъци

•опаковки от брашно и захар

• хартиени кърпи, мокри и
мазни отпадъци от хартия
 кофа за компос
• Други отпадъци и
рециклируеми материали

