
Abfall trennen?
Kinderleicht!
 Informationen für Einwohnerinnen und 
 Einwohner im Landkreis Stade

Wichtige Informationen für Sie 
rund um das Thema Abfall.

All you need to know 
about waste.

Des informations importantes et 
complètes au sujet des déchets. 

O que o senhor deve saber 
sobre o tema lixo.

Lo que debe saber usted con 
respecto al tema desechos.

Informazioni importanti 
sul tema rifiuti.

Çöp ile ilgili bütün konularda 
sizin için önemli bilgiler. 

Važna obavještenja 
u vezi otpada.

Ważne informacje dla Państwa 
dotyczące tematu odpadów.

Важная информация для Вас – 
всё, что касается отходов.

Важна информация за Вас 
по темата „Отпадъци”.

Informaţii importante pentru 
dumneavoastră referitoare la deşeuri.

您应知道的有关垃圾问题的重要信息



PUNKTY PRZYJMOWANIA ODPADÓW:
Centra Gospodarki Odpadami: AWZ Stade-Süd,
AWZ Buxtehude-Ardestorf 
Składowisko surowców wtórnych: Wertstoffhöfe
Wedel, Oldendorf, Wischhafen

KOMPOSTOWNIKI:
Harsefeld, Freiburg, Horneburg, Sauensiek

Godziny pracy, adresy i opłaty patrz ekokalendarz
lub www.landkreis-stade.de

Wszystkie gospodarstwa domowe w powiecie Stade są praw-
nie zobowiązane do segregowania odpadów. Aby umożliwić
Państwu rozeznanie, które odpady należą do poszczególnych
grup, przedstawiamy poniżej krótkie zestawienie. 

Proszę przy tym zawsze pamiętać, że dzięki segregacji odpa-
dów wnosicie Państwo wielki wkład w ochronę środowiska i
zasobów naturalnych. W ten sposób zapewniacie Państwo
także lepszą przyszłość Waszym dzieciom!
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Segregacja odpadów to oszczędność pieniędzy!

ODPADY SZKLANE k KONTENERY NA ODPADY SZKLANE
np. butelki jednorazowe, opakowania szklane, jak np. słoiki po marmoladzie
Proszę pamiętać o posortowaniu na szkło białe i kolorowe!
NIE WRZUCAĆ: porcelany, opadów szyb okiennych i luster, żarówek

ODPADY PAPIEROWE k POJEMNIK/KONTENER NA ODPADY PAPIEROWE
np. gazety, czasopisma, papier do pisania, zeszyty szkolne, papier pakowy, torebki 
papierowe, opakowania z papieru i kartonu
NIE WRZUCAĆ: tapet, zdjęć

OPAKOWANIA SPRZEDAŻOWE k ŻÓŁTY WOREK
Opakowania z tworzyw sztucznych, jak np. kubki po jogurcie, butelki jednorazowe, 
folie opakowaniowe, opakowania ze styroporu
Opakowania z materiałów warstwowych, takie jak kartony na mleko i napoje
Opakowania metalowe, jak puszki po konserwach i napojach
NIE WRZUCAĆ: szkła, papieru i tektury, przedmiotów użytkowych z tworzyw sztucznych 
jak miski kuchenne, pojemniki do przechowywania żywności

ODPADY DOMOWE k POJEMNIK NA ODPADY DOMOWE
np. pieluchy, ściółka dla zwierząt domowych, worki do odkurzacza, zabawki, wyroby 
gumowe, tapety, naczynia, zimny popiół, podpaski higieniczne, artykuły dla zwierząt 
domowych, szmaty, niedopałki papierosów

ODPADY SPECJALNE k POJAZD ODBIERAJĄCY ODPADY SZKODLIWE (SCHADSTOFFMOBIL), 
PUNKT PRZYJĘĆ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH JAKO CZĘŚĆ CENTRUM GOSPODARKI 
ODPADAMI (ABFALLWIRTSCHAFTSZENTRUM – AWZ) STADE-SÜD
np. baterie, zużyty olej, farby, środki czyszczące, środki do udrażniania rur, pestycydy, szkodliwe 
substancje chemiczne, żarówki energooszczędne 
Żarówki energooszczędne, świetlówki, baterie i akumulatory suche (bez akumulatorów samochodowych)
przyjmuje także Centrum Gospodarki Odpadami (AWZ) w Buxtehude-Ardestorf. Pojazd odbierający 
substancje szkodliwe przyjmuje tylko małe ilości odpadów specjalnych do 20 litrów; rozkład jazdy i plan
przejazdu pojazdu patrz ekokalendarz lub www.landkreis-stade.de

ODPADY WIELKOGABARYTOWE kWYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
(DWA RAZY W ROKU DO 6 M³ BEZPŁATNIE), PUNKTY PRZYJMOWANIA ODPADÓW 
np. meble, meble ogrodowe, dywany, materace, walizki, wózki dziecięce, rowery,
kosiarki do trawy bez płynów technicznych
NIE WRZUCAĆ: Odpadów budowlanych, jak np. okna, drzwi, muszle klozetowe 
i umywalki, kabiny prysznicowe, laminaty

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE kWYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
(TYLKO DUŻE URZĄDZENIA), PUNKTY PRZYJMOWANIA ODPADÓW 
np. telewizory, pralki, odkurzacze, lodówki, kuchenki elektryczne, zmywarki, 
komputery, odtwarzacze CD, miksery
Drobne urządzenia elektryczne, jak suszarki lub golarki przyjmuje też pojazd 
odbierający substancje szkodliwe

ODPADY BIOLOGICZNE k POJEMNIK NA ODPADY ORGANICZNE, KOMPOSTOWNIK
np. resztki jedzenia, obierki z owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, kwiaty,
liście, pokos trawy
NIE WRZUCAĆ: Torebek plastikowych, popiołu, odchodów zwierzęcych, pieluch,
ściółki dla zwierząt domowych

ODPADY ROŚLINNE ZIELONE I ZDREWNIAŁE k KOMPOSTOWNIKI ORAZ PUNKTY
PRZYJMOWANIA ODPADÓW (BEZ WISCHHAFEN)
np. pokos trawy, liście, ścięte gałęzie krzewów, zwiędłe kwiaty cięte, rośliny 
wieloletnie

DALSZE INFORMACJE
Wydział Gospodarki Odpadami
powiatu Stade: Abfallwirtschaft

Landkreis Stade
Telefon 04141/12-610

www.landkreis-stade.de 

GLAS GLAS

PAPIER



Freiburg

Wischhafen

Hemmoor Drochtersen

Himmelpforten

Oldendorf Stade

Stade-SüdFredenbeck

Bremervörde
Wedel

Harsefeld

Jork

Horneburg

Buxtehude

Hamburg

Ovelgönne

Apensen
Ardestorf

Sauensiek

Abfallannahmestellen 
im Landkreis Stade

Abfallwirtschaftszentrum

Wertstoffhof

Kompostierplatz

Rade

Postanschrift:
Abfallwirtschaft Landkreis Stade
Postfach 1122
21651 Stade

Internet:
E-Mail: abfallwirtschaft@landkreis-stade.de
Webpräsenz: www.landkreis-stade.de

Telefon und Telefax:
Telefon: 04141 / 12-610
Telefax: 04141 / 12-615

Öffnungszeiten:
Mo. und Di.: 8.00 – 12.00 und 14.00 – 15.30 Uhr
Mittwoch: 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 8.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr

Hausanschrift:
Landkreis Stade, Umweltamt, Abfallwirtschaft 
Große Schmiedestraße 1/3
21682 Stade

Anschriften der Abfallwirtschaftszentren 
und Wertstoffhöfe:
Öffnungszeiten im Umweltkalender oder auf 
www.landkreis-stade.de

Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) Buxtehude-Ardestorf
Ardestorf 15a
21629 Neu Wulmstorf 

Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) Stade-Süd
Klarenstrecker Damm 50
21684 Stade (Gewerbegebiet Süd)

Wertstoffhof Wedel
Mulsumer Weg 50
21717 Fredenbeck

Wertstoffhof Oldendorf
Timmerlade 2a
21726 Oldendorf

Wertstoffhof Wischhafen
Stader Straße 63a
21737 Wischhafen
(im Annahmebereich der Hausmüll deponie Wischhafen)
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