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Wskazówki dotyczące dojazdu:

Miejski punkt doradztwa ASR w sprawie odpadów chętnie 
udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące utylizacji 
odpadów. 

Zakład utylizacji odpadów i oczyszczania 
miasta w Chemnitz
Blankenburgstraße 62 · 09114 Chemnitz
www.ASR-Chemnitz.de

Doradztwo dotyczące odpadów:
Telefon 0371 4095-102
Abfallberatung@ASR-Chemnitz.de

Serwis obsługi klienta
Telefon 0371 4095-777
Kundenservice@ASR-Chemnitz.de

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek godz. 8:30 do 12:00
wtorek, czwartek     godz. 8:30 do 18:00

Dla czystego Chemnitz 
ASR – usuwamy odpady.

Instrukcja segregacji 
odpadów
z gospodarstw domowych

Do pomarańczowego kontenera 
ASR należy wrzucać:
§ wszelkiego rodzaju odzież
§ tekstylia użytkowe
 (pościel, ręczniki itp.)
§ tekstylia domowe
 (firany, obrusy itp.)
§ koce wełniane i kołdry pikowane
§ obuwie w parach

Wskazówka:
Do kontenera można wrzucać 
zużyte tekstylia zarówno zdatne, 
jak i niezdatne do użytku. 
Należy zapakować w worki!

Do kontenera nie mogą
trafiać:
§ odzież futrzana i skórzana, paski 
§ ścierki, ścinki materiałów
§ dywany 
§ tworzywa piankowe, maty gumowe
§ łyżwy i wrotki, kalosze,  
 buty narciarskie,
 buty z podświetleniem
§ walizki i torby

Odpady tekstylne
Do kontenera na szkło należy 
wrzucać:
§ opakowania ze szkła
 (bezzwrotne butelki i słoiki),
 posortowane kolorami, puste,
 bez nakrętek

Wskazówka:
Aby uniknąć nadmiernego hałasu, 
należy przestrzegać godzin wyrzu-
cania szkła:
pon. – pt. 7:00 – 20:00
sob.  7:00 – 14:00

Do kontenera na szkło nie
mogą trafiać:
§ szkło okienne i płaskie
§ szkło lustrzane i zbrojone
§ żarówki, świetlówki
 żarówki energooszczędne
§ szkło kryształowe i szklanki,   
 wazony, miski
§ szkło ognioodporne
§ ceramika, porcelana, fajans
§ butelki zwrotne

 Wydrukowano przy użyciu farb bez olejów mineralnych. Stan aktualizacji: czerwiec 2022
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Do niebieskich kontenerów 
należy wrzucać:
§ opakowania z papieru, tektury,   
 kartonu
§ gazety, czasopisma
§ prospekty, katalogi
§ broszury, torebki papierowe
§ papier opakowaniowy
§ papier do pisania i drukowania 
§ książki (bez elementów 
 niepapierowych)

Wskazówka:
Duże kartony, które zajmują 
dużo miejsca, można oddawać do 
centrum recyklingu odpadów.

Do niebieskich kontenerów nie 
mogą trafiać:
§ tapety, resztki tapet
§ zabrudzony papier, serwetki
§ chusteczki higieniczne, 
 papier toaletowy, pieluchy
§ segregatory z metalowymi 
 elementami   
§ koszulki foliowe, folie
§ papier woskowany i powlekany,   
 papier termiczny
§ kartony po mleku i napojach

Do żółtych kontenerów należy 
wrzucać:
Opakowania z tworzywa sztuczne-
go, metalu, materiałów naturalnych i 
kompozytowych, takie jak
§ plastikowe butelki po płynach do  
 naczyń, prania i pielęgnacji ciała 
§ pojemniki po produktach mlecznych
§ powlekane opakowania po 
 mrożonkach
§ opakowania styropianowe
§ puszki po konserwach, kapsle
§ siatki bawełniane, drewniane pudełka
§ kartony po mleku i napojach
§ tacki aluminiowe, puszki po aerozolu

 Wskazówka:
Przed wyrzuceniem należy starannie 
opróżnić opakowania lekkie, ale nie 
trzeba ich dodatkowo płukać.
Różne opakowania należy tylko
zgnieść, nie wkładać jedno w drugie.

Do żółtych kontenerów nie
mogą trafiać:
§ przedmioty z tworzywa sztucznego  
 i metalu, które nie są opakowaniami
§ sprzęty domowe,
 zepsute zabawki 
§ płyty budowlane ze styropianu,   
 odpady budowlane
§ zwrotne opakowania po napojach
§ szkło, papier 
§ odpady zmieszane i bioodpady

Do kontenera na bioodpady należy 
wrzucać:
§ resztki owoców i warzyw, 
 łupiny orzechów i skorupki jaj
§ resztki jedzenia
§ resztki mięsa i kości
 (w ilościach typowych dla 
 gospodarstw domowych)
§ fusy z kawy z filtrem,
 torebki herbaty, liście herbaty
§ obierki owoców południowych
§ odpady zielone, kwiaty cięte, 
 spadłe owoce
§ gałęzie przycinanych żywopłotów,  
 krzewów i drzew, liście
§ pióra, sierść, ściółka małych zwierząt
 (od roślinożernych zwierząt
 domowych, biodegradowalne)

Wskazówka: 
Nie należy używać żadnych plasti-
kowych worków. Wilgotne odpady 
biologiczne należy wyrzucać owinięte 
w papier kuchenny lub gazety.

Do kontenerów na bioodpady nie 
mogą trafiać:
§ opakowania/worki z tworzywa   
 sztucznego, biologiczne tworzywa  
 sztuczne
§ artykuły spożywcze w opakowaniach
§ szkło, pieluchy, śmieci, kamienie
§ niedopałki papierosów,
 worki od odkurzacza
§ żwirek dla kota i psie odchody
§ węgiel do grilla, popiół, drewno
§ martwe zwierzęta domowe, 
 użytkowe i dzikie

Do kontenerów na odpady
zmieszane należy wrzucać:
§ popiół (zimny), śmieci, 
 niedopałki papierosów
§ przeźrocza, zdjęcia, negatywy
§ opony rowerowe, 
 resztki gumy i skóry
§ naczynia, ceramika,
 szkło lustrzane, żarówki
§ artykuły higieniczne, maseczki na 
 nos i usta, szybkie testy z gospo-
 darstw domowych, pieluchy 
§ żwirek dla kota i psie odchody, 
 ściółka mięsożernych zwierząt   
 domowych
§ etykiety samoprzylepne,
 skórki wędlin
§ reszki tapet, worki od odkurzacza
§ materiały opatrunkowe,
 zabrudzone opakowania

Wskazówka:
W przypadku dużych ilości odpadów 
można używać płatnych worków na 
odpady zmieszane.

Do kontenerów na odpady 
zmieszane nie mogą trafiać:
§ odpady wielkogabarytowe, 
 części rowerowe
§ odpady problematyczne, baterie,  
 akumulatory
§ urządzenia elektryczne i 
 elektroniczne
§ odpady budowlane
§ odpady przeznaczone do recyklingu

Papier Opakowania lekkie Bioodpady Odpady zmieszane


