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 حاویة القمامة ذات اللون الرمادي:

 أكیاس ، المتسخة الورقیة األنسجة ، الحفاضات
 ، الجوارب ، النظافة أدوات ، الكھربائیة المكنسة

 فضالت ، السیرامیك ، السجائر أعواد ، الخرق تنظیف
 ، األقالم ، التلوین أقالم ، الفخار أواني ، الشوارع

 ، قمامة الغرف ، السجاد قصاصات ، الوالعات
إلخ ، اإلضاءة مصابیح  

 
كل ما ذكر أعاله یجب رمیھ في الحاویة الرمادیة 
ضمن كیس خاص ولیس القاءھا مباشرة من دون أكیاس , یتم شراء أكیاس 
 .القمامة من السوبر ماركت
 

 

 حاویة القمامة ذات العطاء البني للمواد العضویة:
 :الخاصة بالمطبخ

 الفاكھة قشور ، والشاي الشاي فالتر ، القھوة فناجین ، وفاكھة خضراوات
 ، الفاسدة األغذیة ، البندق قشور ، البیض قشور ، المتبقي الخبز ، االستوائیة

الورق مخلفات ، واألسماك اللحوم ، العظام ، المطبوخة البقایا  
 الخاصة بالحدیقة:

 ، نباتیة تربة ، بریة أعشاب ، أوراق ، شجر و شجر شق ، مقطوعة زھور بقایا
 قشور ، قش( صغیر حیواني سماد ،) معالج غیر( خشب صوف و خشب نشارة

)الخشب رقائق ،  
 

 النفایات أكیاس استخدام یجب بل.مباشرة , المھمالت سلة في القمامة رمي یجب ال
 یمكنك الذرة, أو الورق من المصنوعة الحیویة النفایات بنقل الخاصة الحیویة

ماركت السوبر من شراؤھا  
العضویة للنفایات العادیة البالستیكیة القمامة أكیاس استخدام عدم یجب وال ! 

 
 

 ) حاویة الورق القدیم (ذات الغطاء األزرق
 

 والكرتون الورق تغلیفمخصصة لفضالت 
 الصحف مثل المطبوعة والمواد والكرتون

 وأوراق والكتب والكتالوجات والمجالت
 وورق الجرافیكي والورق اإلعالنات

.اإلداریة والوثائق المكاتب  
 

 فضفاض بشكل الورق نفایات وضعیجب 
 المھمالت سلة في!) قمامة كیس بدون(

یجب تقطیعھا لقطع صغیرة قبل  المقوى الورق من كبیرةال قطعوالق,. الورقیة
 رمیھا.
 
 

 

 
 كیس األصفر القابل العادة التدویر:ال

:علب الصفیح ، علب المشروبات المعادن
 , األلومنیوم من واألوعیة واألغطیة والرقائق

الرش . علب  
:علب المشروبات واللبن ، التعبئة المواد المركبة

لصاقات البالستر ، فراغ والتغلیف  
: الزجاجات البالستیكیة والحاویات الیالستیك

 وتنظیفھا قبل رمیھا ,منتجات وشطفھایجب غسلھا 
 أغلفة ، الناقلة األكیاس ، الرغاوي ، بالجسم العنایة
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 الفواكھ أطباق مثل الرغوات ، الزبادي وأواني المارغرین ، التغلیف
البولیسترین عبوات ، والخضروات  ... 

 
المعلومات في بلدیة  مكتب مجانا من صفراء أكیاس على الحصول یمكنك

 !المدینة
 
 

 
 

 الحاویات الزجایة: 
 رارج،(! الفارغة المشروبات زجاجات

 ،الدواء عبوات ، المربى ،جرار باتالمعل
 عبوات من غیرھا أو الخردل أوعیة أو

 الزجاج
یوجد العدید من االماكن التي تحوي 
حاویات زجاجیة في شبروكھوفل ,یتم رمي 

محتواھا الزجاج حسب اللون وفارغة من 
 ضمن االوقات المخصصة لذلك.
  

 
Sperrgutabfuhr 
 

 
 القطع الضخمة القابلة لالتالف:

 حدیقة ، حدیقة معدات ، تعلیق سكة ، مرحاض ، لوح ، دراجة ، أسماك حوض
 صندوق ، أطفال عربة ، لألطفال ألعاب ، داخلي أعمى ، تمارین دراجة ، شواء
 كرسي ، سلم ، مضلع إطار ، حامل لمبة، حقیبة ، للحیوانات صغیر قفص ،

 ، مزلجة ، رف ، نوع أي من أثاث ، مرتبة ، مشمع أرضیة ، لالستلقاء
 سلة ، الحصان مالبس ، السجاد بالط ، السجاد ، مرآة ، المظلة ، زحافات

، الغسیل  
 

في استخراجھا المراد الضخمة النفایات قطع تسجیل یجب  Bürgerbüro في 
 ختم شراء أیًضا یجب) مرتبط( جزء لكل. التحصیل قبل أیام 8 یتجاوز ال موعد

 األجزاء على الملصقات لصق یجب€.  1 ملصق كل تكلفة). أحمر ملصق( رسم
 .المسجلة

الربع في واحدة مرة   یتم اتالف ما سبق  

 

 األجھزة الكھربائیة الضخمة :
 
 

 مثل( الرئیسیة الكھربائیة واألجھزة التجمید/  التبرید أجھزة بتجمیع المدینة تقوم
 من األخرى واألجزاء المنازل من) واألفران الطھي وأجھزة التلفزیون أجھزة

")األولیة النفایات" كتاب انظر( محددة تواریخ في السكني العقار . 
 

أیام وشراء  8یجب تسجیل القطع المراد اتالفھا في البلدیة قبل موعد حملھا ب 
یورو ولصقھ على كل قطعة أو تسلیمھا مجانا لشركة بوتنر على  1بقیمة ملصق 

 .العنوان التالي :
Büttner + Saure, Schwelmer Str. 60, 45549 Sprockhövel 

 
 
 

 نفایات المنازل ذات المواد الضارة:
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 التصاقات ذات المعدنیة العلب ، األخشاب معالجة منتجات ، الورنیش ، الدھانات
 المذیبة المنتجات ، الكیمیائیة المبیدات ، والمخبریة الكیمیائیة المخلفات ، المتبقیة

 ، المحوالت ، المكثفات ، الزئبق على المحتویة المنتجات ، الفلوریة األنابیب ،
 مكافحة/  مطھر ، خاصة/  ھوایة/  المنزلیة التنظیف منتجات ، الرش علب
 ، المستعملة والزیوت ، النفایات وبطاریات ، العثة طارد/  التشریب/  الحشرات

 ... ، الصغیرة الكھربائیة واألجھزة
 

في تجمیع نقاط في الجمع عملیة تتم  Sprockhövel ( للنفایات التمھیدي انظر ). 
  

 یمكن. منھ اشتریتھ الذي المتجر في دائًما) السامة( السامة األشیاء إرجاع یمكن
ماركت سوبر كل في القدیمة للبطاریات تخزین صھاریج على العثور  

 

 النفایات الخضراء:
 أوراق الشجر ، نفایات الحدیقة / األعشاب

 
 21سبتمبر ،  2مایو ،  13أبریل ،  08): 14:00إلى  10:00التواریخ (من 

 أكتوبر
 نوفمبر 17نوفمبر و  03لمجموعات أوراق الشجر: 

 
 Glück-Auf-Halleمكان التسلیم: التسلیم في التواریخ في قاعة المدینة أو في 

)Dresdener Straße (وقوف السیارات أمام مالعب التنس ، 

 

 

 

 

 

 

Stadt Sprockhövel Abfall-Entsorgungskalender 2018 

 روزنامة أوقات التالف في مدینة شبروكھوفل

LEGENDE 

 Restmüll (Bezirk 1-5) - Die graue Abfalltonne wird abgeholt. 
 Biomüll (Bezirk 1-5) - Die braune Abfalltonne wird abgeholt. 
 Papier (Bezirk 1-5) - Die blaue Abfalltonne wird abgeholt. 
 Gelber Sack (Bezirk 1-5) - Die gelben Säcke werden eingesammelt. 

SA Schadstoffsammlung - An bestimmten Sammelpunkten in Sprockhövel können 
schadstoffhaltige Dinge abgegeben werden. 

GA Grünabfallsammlung An bestimmten Sammelpunkten in Sprockhövel kann Grünschnitt 
abgegeben werden. 

SP Sperrmüll (Bezirk 1-2) - Angemeldeter und mit roten Marken beklebter Sperrmüll wird 
abgeholt. 

E+K Elektro- und Kühlgeräte - Angemeldete und mit roter Marke beklebte Elektro- und Kühlgeräte 
werden abgeholt 

 Weihnachtsbaumabholung (Bezirk 1-5) - Angemeldete Weihnachtsbäume werden abgeholt 
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