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

Със сивата кофа за битови отпадаци се изхвърлят всички неподлежащи на
рециклиране отпадъци и замърсени "вторични суровини ". Примери за това,
което принадлежи в битовите отпадъци, могат да бъдат прочетени на гърба на
този лист .
Всички отпадъци, събрани в тази кофа са подложени на термична обработка в
завода за рециклиране на отпадъци от асоциацията Инголщат в Майлинг
(MVA). Получената в резултат от изгарянето на отпадъците енергия, се изолзва
за централно отопление и производство на електроенергия.

Ето някои съвети за правилна работа :
• Кофите за битови отпадаци се изпразват на всеки 14 дена.
• 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 битови отпадаци през деня на събирането най-късно до
06:00 часа сутринта на пътя!
• Ако временно имате толкова много отпадъци, че да не могат да се съберат в
кофата за битови отпадъци, те могат да се изхвърлят в одобрени чували за
остатъчни отпадъци. Тези чували са на разположение в много центрове за
рециклиране, в общините на областта и в офиса на операцията по управление
на отпадъците на ул. Scheyerer 76 в Рfaffenhofen. Цената на чувала е 5,00 € и
може да бъде оставен до кофата за битови отпадаци готов за събиране .
Отпадъците могат да се изхвърлят също срещу заплащане, директно от депото
на Eberstetten, от MVA Майлинг или от частни фирми засъбиране на боклук.

Това принадлежи в кофата за битови отпадъци
• Обработени и замърсени хартии
например въглищтна и коректурна хартия, пергаментова и маслена хартия, стикери ,
чанти и почистващи кърпи
• Хигиенни продукти
например пелени, дамски превръзки, тампони, презервативи
• Медицински продукти
например лепенки , бинтове , инфузионни тръби,
спринцовки ( безопасно опаковани ), ръкавици за еднократна употреба
• боклуци и пепел
например торби за прахосмукачки, пепел от цигари- дърва и въглища, сажди , фасове,
слама от котешка тоалетна, изпражнения от куче
• занаятчйски отпадъци
например ламинат и PVC-подови останки, тапети, изолационни материали (напр.
стъкло, каменна вата ), мръсен стиропор, долния ръб на ленти, контейнери с остатъци
от засъхнало мастило- лак и от лепило, инсталационни материали, пластмаса от коли
и дунапренени части, обработен дървен материал, пресовани фазерни материали,
мръсни найлони и фолията.
• скъсани и замърсени тъкани
например платнища, чорапи, чорапогащи, чанти, колани, връзки, износени и скъсани
обувки
• Ученически и канцеларски материали
например моливи, химикалки, маркери, цветни моливи, тампони с мастило, стикери ,
лепило валяци, коректурна хартия , найлонови връзки, панделки, скъсани ученически
чанти, несесери, класьори и папки от пластмаса
• Спортни артикули
например велосипедни гуми, маркучи, топки за тенис, тенис ракети, помагала за
плувен и плавници
• Електроснабдяване
например крушки (но не енергоспестяващи лампи !)
кабели и кабелна обвивка, касети, ленти , дискети
• Пластмасови и каучукови отпадъци
например играчки, пластмасови пособия, дървени лъжици и други подобни предмети
от бита, гумени ръкавици, саксии за цветя, градински найлони
• Силна миризливи или напълно замърсени отпадъци
например амбалажна хартия или фолио за сурово месо, сирене и риба
• от селското стопанство
например мръсни селскостопански найлони, мрежи за кръгли бали,
канап ( сезал или пластмаса)

