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Поводження з відходами
та вивіз сміття в загальнодоступні місця/острівці
(Wertstoffinsel) що підлягають
вторинній переробці
Шановні пані та панове!
На жаль, рівень забруднення навколо смітників та поблизу острівців з контейнерами
(Wertstoffinsel) постійно зростає. Тому ми хочемо ознайомити усіх громадянин
Маркт Швабена з чинними правилами розподілу та сортування вторинної сировини.
Тому в додатку ви знайдете найважливіші ключові моменти, що стосуються варіантів
утилізації відходів, які підлягають вторинній переробці.
Це перелік острівців з контейнерами де ви можете викинути папір, картон, скло та
старий одяг.
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Hanslmüllerweg/ неподалік від Edeka
Dr.-Hartlaub-Ring/ неподалік від Penny Markt
Schloßplatz/ Rathaus/ біля ратуші
Wallbergstraße
Adalbert-Stifter-Weg 17
Am Erlberg 8
Am Rossacker
Enzensbergerstraße/Von-Suttner-Straße
Habererweg/Mittelschule
Habererweg/Drei Raine
Höhenrainerweg 36 (тут немає можливості викинути скло)
Paul-Klee-Straße
Schloßplatz/Alte Feuerwehr
Von-Kobell-Straße/Sparkasse
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Викидати вторинну сировину можна тільки з понеділка по суботу
з 08:00 до 17:00.
В неділю це категорично заборонено !!!
Не залишати сміття поруч із контейнерами. Також просимо викидати
сміття лише у відповідні контейнери.
Детективне агентство контролює ці місця. Порушення каратимуться
штрафом до 2500,00 євро.
Якщо контейнери в пунктах збору переповнені або ви не можете у вказані
годин, то ви також можете безкоштовно здати вторсировину в міському
центрі переробки.
Години робити:
Понеділок
Вівторок закрито
Середа
Четвер
П’ятниця
Субота

13:00 – 17:00
7:30 – 12:00
14:00-18:00 (літні місяці) або
13:00 – 17:00 (зимові місяці)
12:00 – 18:30
13:00 – 17:00
7:30 – 16:00

Адреса: Am Erlberg 8, 85570 Markt Schwaben
Ви також можете вторсировину завозити в центр переробки в Еберсберг,
an der Schafweide.
Додаткову інформацію про утилізацію відходів можна знайти в
створеному нами посібнику за посиланням( hier bitte Link zum
Müllratgeber).
Дякуюємо за Вашу підтримку.
Маркт Швабен, 24.05.2022
Ребека Стіглер
Відповідальна за громадську безпеку та порядок
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