
 CGdzie można oddać odpady po przycina-
niu drzew i krzewów na wiosnę i na jesień?

Na wiosnę i na jesień zakłady usuwania odpadów 
oferują odpowiednio przez okres 4 tygodni bezpłatny 
wywóz odpadów powstałych po przycinaniu drzew 
i krzewów w ilości do 3 m³ z każdej przyłączonej 
działki. Rejestracja następuje na żądanie (podobnie, 
jak w przypadku odpadów wielkogabarytowych). W 
tym samym czasie istnieje także możliwość dowo-
zu prywatnych odpadów powstałych po przycinaniu 
drzew i krzewów (również w ilości do 3 m³ z każdej 
przyłączonej działki) do naszego zakładu biomasy w 
Niemark bez dodatkowych opłat..

 CGdzie można oddać starą choinkę?

Zakłady usuwania odpadów zbierają choinki w ra-
mach ulicznych zbiórek. Choinki należy pozostawić  
przy ulicy w dniu opróżniania pojemnika na odpady 
organiczne, w sposób dobrze widoczny do godziny 
6. Choinki zostaną zebrane przez osobny pojazd. W 
wyznaczonym okresie można także bezpłatnie oddać 
choinki w  punktach skupu surowców wtórnych.

 CDodatkowe pytania?

Nasz dział obsługi klienta jest zawsze otwarty na 
rozmowę z Państwem, chętnie odpowiada na pytania 
i przyjmuje Państwa sugestie.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do 
czwartku w godz. 8 - 17 oraz w piątek w godz. 8 - 16 
pod następującymi nr telefonu i pod adresem e-mail:
telefon: 0451 - 70 76 00
telefaks: 0451 - 70 760 710
e-mail: entsorgungsbetriebe@ebhl.de
Internet: www.entsorgung.luebeck.de

 C  Czy Państwa pojemnik na odpady or-
ganiczne jest za mały na odpady roślinne?

W Lübeck znajdują się  cztery punkty skupu surowców 
wtórnych, które odpłatnie przyjmują odpady roślinne 
przez cały rok. Opłata wynosi 2,50 Euro za każde 
rozpoczęte 0,5 m³.
Można także kupić 60-litrowe worki na odpady organi-
czne w cenie 5,00 Euro za szt. i wystawić je w dniu wy-
wozu obok swojego pojemnika na odpady organiczne.

 CGdzie jest najbliższy punkt skupu  
 surowców wtórnych i w jakich  
 godzinach jest otwarty?

Punkt skupu surowców wtórnych Herrenwyk
Möllerung 8 • 23569 Lübeck
(czas letni 01.04. - 31.10.)
Od poniedziałku do środy, piątki w godz. 7 - 17
czwartki  w godz. 8 - 18
sobota   w godz. 8 - 14
(zimowy 01.11. - 31.03.) 
Od poniedziałku do piątku  w godz. 8 - 17 
sobota  w godz. 8 - 12
Punkt skupu surowców St. Lorenz
Schwartauer Allee 52 • 23554 Lübeck
poniedziałek, środa, piątek  w godz. 8 - 17
sobota   w godz. 8 - 13
Punkt skupu surowców wtórnych Niemark
Raabrede • 23560 Lübeck
Od poniedziałku do piątku      w godz. 7 - 17
sobota   w godz. 8 - 13
Punkt skupu surowców wtórnych Altstadt
Kanalstraße 7 • 23552 Lübeck
Od wtorku do piątku  w godz. 8 - 17
sobota   w godz. 8 - 13

Wydawca:

Malmöstraße 22
23560 Lübeck

Odpady 
organiczne 
Zbyt cenne aby je wrzucać do 

zwykłego pojemnika



 C laczego należy segregować  
 odpady organiczne?

Ponieważ w ten sposób można aktywnie 
przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego 
i wspierać zakłady usuwania odpadów w zakresie 
zrównoważonego gospodarowania oraz ochrony 
naszych zasobów naturalnych. W naszym mechanicz-
no-biologicznym zakładzie obróbki odpadów (MBA) 
odpady organiczne są poddawane fermentacji. W 
ten sposób pozyskujemy biogaz, który następnie 
jest przekształcany na energię elektryczną i ciepło. 
Pozostałości po fermentacji przetwarzane są w 
zakładzie biomasy i mogą być stosowane w rolnict-
wie jako nawóz i kompost. Tak więc koło zamyka się: 
Energia jest pozyskiwana z odpadów, a substancje 
odżywcze powracają tam, skąd pochodzą. Prosimy 
więc korzystać z brązowych pojemników na odpa-
dy organiczne pochodzące z Państwa gospodarst-
wa domowego oraz na Państwa odpady roślinne. 
Udostępniamy w tym celu (bez dodatkowych opłat) 
pojemniki o pojemności 40l, 80 l oraz 120 l. Pojem-
niki na odpady organiczne są opróżniane co 14 dni. 
W ten sposób możecie Państwo zmniejszyć objętość 
odpadów nienadających się do powtórnego przet-
worzenia, a tym samym także zaoszczędzić opłaty.

 CCo robić z odpadami organicznymi?

Wiosna/jesień:
✔ Prosimy korzystać z naszych ofert w okresie 

pielęgnacji drzew i krzewów 
✔ W razie potrzeby oferujemy worki na odpady 

organiczne o pojemności 60 l  w cenie 5,00 Euro

Lato:
✔ Ustawić pojemnik na odpady organiczne w cie-

niu.
✔ Zawijać wilgotne odpady kuchenne i reszt-

ki jedzenia w papier gazetowy (aby uniknąć 
rozprzestrzeniania robaków i powstawania za-
pachów).

✔ Od czasu do czasu zostawiać otwartą pokrywę 
pojemnika na odpady organiczne, aby para 
wodna mogła się ulotnić.

✔ Warstwa papieru gazetowego na dnie pochłania 
wilgoć i pomaga w łatwym opróżnianiu pojem-
nika  na odpady organiczne.

Zima:
✔ Ustawić pojemnik na odpady organiczne w miej-

scu chronionym przed mrozem i wiatrem.
✔ Zawijać wilgotne odpady w papier gazetowy aby 

nie zamarzły.

Ponadto:
✔ Terminy zbiórek w okresach pielęgnacji drzew 

i krzewów oraz terminy odbioru choinek 
pojawiają się z odpowiednim wyprzedzeniem 
na naszej stronie internetowej oraz w prasie.

✔ Worki na odpady organiczne dostępne są w 
punkcie obsługi klienta przy Malmöstraße 22 
oraz w czterech punktach skupu odpadów w Lü-
beck.

✔ W zakładzie biomasy Niemark można otrzymać 
bezpłatnie kompost do ogrodu. Wystarczy tylko 
przynieść pojemnik i łopatę.

 CJak i gdzie można zamówić pojemnik  
 na odpady organiczne?

Właściciele posesji i przedsiębiorcy mogą w 
następujący sposób zamówić pojemnik na odpady 
organiczne:
✔	 Telefonicznie pod numerem:  0451 - 70 76 00
✔	 Przez Internet: www.entsorgung.luebeck.de 
✔		 Listownie na adres  
 Entsorgungsbetriebe Lübeck 
 Malmöstr. 22, 23560 Lübeck

 CCo można wrzucać do pojemnika,  
 a czego nie?

Do pojemników na odpady organiczne można 
wrzucać.
✔			Resztki owoców i warzyw  
        (także owoce cytrusowe)
✔			Wkłady do kawy, filtry, herbata,  
        torebki do herbaty

✔			Resztki jedzenia (także gotowane)

✔			Stare artykuły spożywcze (bez opakowania)

✔			Skorupki od jajek

✔			Kwiaty

✔			Odpady ogrodowe

✔			Liście

✔			Papier pakunkowy, np. 
       gazety i papierowe ręczniki 

Do pojemników na odpady organiczne nie można 
wrzucać!

✘  Tworzywa sztuczne, opakowania, folie

✘   Torby, metale, puszki

✘   Artykuły higieniczne, pieluchy

✘   Worki z odkurzaczy

✘   Popiół, niedopałki papierosów

✘   Wyroby włókiennicze i skórzane

✘   Impregnowane drewno

✘   Piasek dla kotów, psie odchody

✘   Ziemia, darń, piasek, żwir, kamienie


