
ZBIÓRKA MAKULATURY I ODPADÓW BIOLOGICZNYCH 
Zbierając oddzielnie papier i tekturę w niebieskich pojemnikach i odpady 
biologiczne w zielonych pojemnikach do tego przeznaczonych, można 
się znacznie przyczynić do ochrony klimatu i zasobów naturalnych. 
Równocześnie można oszczędzać na własnych opłatach za wywóz w 
czerni pojemnikach na zwykłe śmieci. Proszę zamówić własny zielony 
pojemnik na odpady biologiczne )z opłatą( lub własny niebieski pojemnik 
na papier )bez opłaty(, przesyłając e-mail do info@srhh.de lub dzwoniąc 
do naszej telefonicznej obsługi Klientów: 25 76 0. 

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH 
Dodatkowo obok materiałów opakunkowych z metalu, tworzyw 
sztucznych i wielowarstwowych teraz do żółtych pojemników i worków 
można włożyć również przedmioty nieopakunkowe z tych samych 
materiałów. To dotyczy czystych przedmiotów z gospodarstw domowych, 
które mieszczą się w pojemnikach na śmieci i składają się co najmniej 
w połowie z tworzyw sztucznych i/lub z metalu. Jeżeli już przedtem 
korzystali Państwo z żółtych pojemników lub worków, dla Państwa 
niewiele się zmienia. Równocześnie można oszczędzać na własnych 
opłatach za wywóz w czerni pojemnikach na zwykłe śmieci. Proszę 
zamówić własny żółty pojemnik lub worek )bez opłaty(, przesyłając e-mail 
do info@srhh.de lub dzwoniąc do naszej telefonicznej obsługi Klientów: 
25 76 33 33. Makulatury i odpadów szklanych można pozbyć się 
najwygodniej przez wrzucenie do kontenerów ustawionych w miejscach 
publicznych. Wszystkie surowce wtórne przyjmowane są też bez opłat w 
ośrodkach recyclingu.

UTYLIZACJA ŚMIECI Z GOSPODARSTW DOMOWYCH 
Wszystkie „zwykłe“ odpady z gospodarstw domowych, które nie są 
przeznaczone do pojemników na surowce wtórne, wolno wrzucać do 
czerni pojemników na odpady z gospodarstw domowych. Wszystkie 
inne – np. odpady o dużych wymiarach, aparaty elektryczne, odpady 
zielone oraz odpady stanowiące surowce wtórne i odpady tzw. 
problematyczne – są przedmiotem osobnych ofert serwisowych )patrz 
niżej(. Do szarych pojemników na śmieci nie wolno także wrzucać 
odpadów płynnych lub mazistych, śmieci ulicznych, gruzu budowlanego 
oraz baterii. Gdy zdarzy się, że śmieci z gospodarstwa domowego 
będzie więcej niż zwykle, to można w każdym ośrodku recyclingu 
lub u Budnikowsky’ego zakupić „Biały worek” za 3,- €. Ten worek, w 
odróżnieniu od wszystkich innych, jest zabierany w dniu wywozu śmieci, 
gdy stoi przy krawężniku. 

ZBIÓRKA ODPADÓW PODCZAS WAKACJI 
Proszę pamiętać: Wywóz śmieci domowych jak i niebieskich, zielonych 
i żółtych pojemników i worków nie odbywa się w dniach świątecznych; 
zostaje on przełożony na inny dzień. Wszystkie zmiany terminów zawiera 
aktualna broszurka informacyjna i nasza strona internetowa 
www.stadtreinigung.hamburg. 

OŚRODKI RECYCLINGU 
Mamy 12 ośrodków recyclingu, które przyjmują prawie wszystkie odpady 
z gospodarstw domowych w zwyczajnych ilościach: surowce wtórne, 
odpady o dużych wymiarach, złom elektryczny i elektroniczny, odpady 
problematyczne i ogrodowe oraz korki, używaną odzież i obuwie, 
tonery, naboje atramentowe i dyski CD, opakowania styropianowe itd. 
Nasze ośrodki recyclingu przyjmują te materiały bez opłaty wyłącznie z 
prywatnych gospodarstw domowych w Hamburgu. 

W przypadku rzeczy ciężkich trzeba przyjechać z drugą osobą do 
pomocy. Uwaga: Ośrodki recyclingu tylko przyjmują odpady – a nie 
wydają. Adresy i godziny otwarcia: patrz niżej. 

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOWYMIAROWYCH NA ZAMÓWIENIE 
Odpady wielkowymiarowe to takie, których nie można rozłożyć, rozerwać 
lub połamać, a są tak duże, że nie mieszczą się do pojemników na 
śmieci. Te odpady są przyjmowane gratisowo, bez opłat, we wszystkich 
ośrodkach recyclingu; można też zamówić ich wywóz za opłatą na naszej 
stronie internetowej www.stadtreinigung.hamburg lub dzwoniąc do naszej 
telefonicznej obsługi Klientów: 25 76 25 76. Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne również mogą być wywożone w ten sposób.

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE 
Nie wolno ich wrzucać do pojemników na zwykłe śmieci. Przyjmujemy je 
natomiast bez opłat we wszystkich ośrodkach recyclingu lub zabieramy 
za opłatą przy wywozie odpadów wielkowymiarowych. Małe urządzenia 
elektryczne )maks. długość krawędzi 45 cm( można również włożyć do 
jednego ze 120 kontenerów składowych przeznaczonych do małych 
urządzeń elektrycznych.

ODPADY PROBLEMATYCZNE 
Te odpady, zawierające substancje szkodliwe, przyjmujemy w ośrodkach 
recyclingu. 

ADRESY I GODZINY OTWARCIA OŚRODKÓW 
RECYCLINGU
1  Harburg • Neuländer Kamp 6*
2 Neugraben-Fischbek • Am Aschenland 11
3 St. Pauli • Feldstraße 69
4 Osdorf • Brandstücken 36
5 Bahrenfeld • Rondenbarg 52 a*

 )tylko pojazdy do 7,5 t 
 dopuszczalnej masy 
 całkowitej i maks. wysokości 
 3,40 m(
6 Niendorf • Krähenweg 22
7  Hummelsbüttel • Lademannbogen 32*
8 Steilshoop • Schwarzer Weg 10 

 )nie dla działalności gospodarczej(
9 Sasel • Volksdorfer Weg 196*

10   Wandsbek • Wilma-Witte-Stieg 6
11 Billbrook • Liebigstraße 66
12 Bergedorf • Kampweg 9

Od pon. do piątku: 8 - 17, sob.: 8 - 14
Od pon. do piątku: 8 - 19, sob.: 8 - 14

DODATKOWE GODZINY OTWARCIA
*Sob. 8:00-16:00 -> wiosna, początek czasu wegetacji - 4 soboty 
)ogłoszenia w mediach( + jesień,  podczas okresu opadania liści w 
październiku - 4 soboty )5.10.2019-26.10.2019(.

UWAGA
We wszystkie ustawowe dni świąteczne, w Wigilię, Sylwestra i w Wielką
Sobotę przyjęcia surowców wtórnych są zamknięte. Niestety możemy 
odpowiadać tylko na pytania w języku angielskim i niemieckim.

SEGREGOWANIE 
ODPADÓW 
CHRONI NATURĘ
DROGIE WSPÓŁOBYWATELKI, DRODZY WSPÓŁOBYWATELE, tutaj znajdą Państwo najważniejsze 
informacje dot. prawidłowej utylizacji odpadów. Po dalsze informacje i wyjaśnienia można także zwracać 
się do nas pocztą elektroniczną na info@srhh.de lub do naszej telefonicznej obsługi Klientów: 25 76 0. 
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Dostawy w ilościach i rodzaju 
charakterystycznych dla 
gospodarstwa domowego są 
zwolnione z opłat – dotyczy to 
wyłącznie prywatnych gospodarstw 
domowych na terenie Hamburga. 
Prosimy o wyrozumiałość w sprawie 
obowiązku udokumentowania.




