Prawidłowe sortowanie odpadów

Pojemnik na papier
Wielkości: 120, 240 i 1100 l
Opróżnianie: co cztery tygodnie
Do każdego czarnego pojemnika na pozostałe odpady jest
bezpłatny pojemnik na papier.

Ważne numery telefonów

Pojemnik na odpady biologiczne
Wielkość: 120 l
Opróżnianie: Od kwietnia do października raz w tygodniu,
od listopada do marca co 14 dni.
Do każdego czarnego pojemnika na pozostałe odpady jest
bezpłatny pojemnik na odpady biologiczne.

Terminy i godziny postojów samochodu odbierającego odpady specjalne
można znaleźć w naszym kalendarzu odbioru odpadów oraz w Internecie
na stronie www.hofheim-mein-abfallkalender.de

Żółty worek / pojemnik
Odbiór: co 14 dni
Przydział: 2 do maks. 4 rolek na każde gospodarstwo domowe
na rok, informacje pod numerem tel.: 0800 / 588 97 20

Bürgerbüro (Biuro Obsługi Mieszkańców):
pon., wt., czw.
śr.
pt.
sob.

Pojemnik na pozostałe odpady
Wielkości: 80, 120, 240 i 1100 l
Opróżnianie: co 14 dni, pojemnik 1100 l raz w tygodniu

Potrzebują Państwo nowego, dodatkowego lub innego pojemnika?
Prosimy o wystąpienie o zmianę pojemnika pocztą elektroniczną:
vbetzel@hofheim.de lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie www.hofheim.mein-abfallkalender.de pod „Allgemeine Informationen” (Informacje ogólne).

Odpady: 06192/202-257-262
Zgłoszenie odbioru: 06122/8001-9903 www.meinhardt.biz / portal
odpadów wielkogabarytowych Duże urządzenia AGD

Godziny otwarcia
Stadtverwaltung
(Urząd Miasta):

pon. - pt.
wt. dodatkowo

9.00 – 12.00 Uhr
16.00 – 18.00 Uhr
7.30 – 18.00 Uhr
7.30 – 14.00 Uhr
7.30 – 16.00 Uhr
9.00 – 12.00 Uhr

Punkt zbiórki surowców wtórnych (Ahornstraße)
pon.
9.00 – 12.00 Uhr
wt., czw.
16.00 – 18.00 Uhr
pt.
13.00 – 18.00 Uhr
sob.
9.00 – 14.00 Uhr
Dodatkowe godziny otwarcia w kwietniu,
maju, czerwcu oraz we wrześniu i październiku
śr.
16.00 – 18.00 Uhr
Wydawca:
Urząd Miasta Hofheim am Taunus
Projekt: RMG/Druck, Druck- und Verlagsgesellschaft b. R.

Prawidłowe sortowanie odpadów
Pojemnik na papier
gazety, książki bez
twardej okładki, prospekty
i kartony
tapety, kartony
po napojach

Pojemnik na odpady biologiczne
organiczne odpady kuchenne
i ogrodowe
pozostałe odpady,
pieluchy, worki z odkurzaczy, niedopałki
papierosów
Żółty worek / pojemnik
opakowania z zieloną
kropką
papier, porcelana,
garnki, zabawki
Pojemnik na pozostałe odpady
niedopałki papierosów, artykuły higieniczne,
worki z odkurzaczy, garnki, przeterminowane
lekarstwa
gruz budowlany,
substancje
szkodliwe, surowce
wtórne

Odpady wielkogabarytowe i urządzenia AGD

odbierane są bezpłatnie. Urządzenia AGD należy
jednak zgłosić telefonicznie: 06122 / 8001-9903
lub pocztą elektroniczną: www.meinhardt.biz,
portal odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe nie większe niż 1,20 m
x 1,50 m x 2,00 m, maks. 1,5 m³ na jeden termin
odbioru i jedno gospodarstwo domowe, należy
wystawiać przed posesją.

Punkt zbiórki surowców wtórnych
na Ahornstraße
małe urządzenia AGD, świetlówki
energooszczędne, baterie, metal, kartony,
gruz budowlany, naboje do drukarek

Kontener na szkło
butelki i słoiki sortowane
wg koloru
naczynia stołowe,
lustra, szyby,
kryształy

Mobilna zbiórka substancji szkodliwych
farby, lakiery, chemia domowa, gaśnice

