
Aşa se procedează la colectarea selectivă  
a deşeurilor în districtul Ortenau!

Pubelă gri
Deşeu menajer

Pubelă verde
Hârtie

Sac galben
Ambalaje uşoare

Pubelă de colectare deşeuri de sticlă
Recipiente din sticlă

Deşeuri de bucătărie şi resturi alimentare pe 
care nu le puteţi composta individual, deşeuri 
ale produselor de igienă, măturătură, cioburi 
de sticlă, de porţelan şi de ceramică, hârtie 
murdară, tapete, cenuşă, becuri (nu şi becuri 
LED, halogen şi economice) şi asemănătoare.

Există colecte separate pentru deşeuri vegetale, deşeuri voluminoase şi deşeuri problematice. În diferite oraşe şi comune există containere de colectare pentru 
materiale textile şi pentru dopuri de plută. Dincolo de aceasta, cele mai multe tipuri de deşeuri pot fi predate la staţiile de prelucrare a deşeurilor din district.

Toate deşeurile din hârtie şi carton (şi cele marcate 
cu Punctul Verde). De exemplu carton, pungi de 
hârtie, hârtii de ambalaj şi pentru cadouri, hârtie 
de scris, ziare, reviste, prospecte, cărţi, caiete de 
şcoală etc.
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Ambalaje precum folii şi pungi de plastic, ambalaje 
tip blister, cutii de conserve şi doze de băuturi, 
flacoane goale tip spray, dopuri filetate, capace, 
învelişuri, folii din aluminiu, flacoane şi recipiente 
din plastic, pahare pentru produse lactate, 
ambalaje din polistiren, cutii de băuturi şi de lapte 
şi asemănătoare. Toate ambalajele trebuie să fie 
golite de conţinut şi curăţate.

Toate sticlele şi borcanele de unică folosinţă. Trebuie 
să fie goale şi fără capace. Trebuie introduse în pubela 
de colectare deşeurile din sticlă selectate după culorile 
alb, verde şi maro. Sticlele de culoare albastră, sau de 
altă culoare intră în containerul pentru sticlă verde. În 
niciun caz nu este permisă introducerea unor obiecte din 
ceramică, porţelan, sau materiale asemănătoare în pubela 
pentru sticlă, sau depunerea acestora lângă pubelă.
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