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Informacje dotyczące gospodarki odpadami w okręgu 
Göppingen 

W okręgu Göppingen dopuszczone są cztery rozmiary pojemników przeznaczonych na 
odpady: 

 pojemniki 60-litrowe 

 pojemniki 120-litrowe 

 pojemniki 240-litrowe 

 Duże pojemniki 1100-litrowe 

Nowe pojemniki na odpady z chipem elektronicznym udostępni bezpłatnie firma zajmująca 
się gospodarką odpadami. 

Do dodatkowych odpadów można dokupić worki wielokrotnego użytku o pojemności 30 
litrów. 

 

Opłata za odpady składa się z opłaty rocznej zależnej od liczby osób oraz opłaty za 
opróżnianie.  

Opłata roczna uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym. 

Wysokość opłaty za opróżnianie zależy od częstotliwości opróżniania pojemnika na odpady. 
Pojazd odbierający przyjeżdża co 14 dni (www.awb-gp.de/termine/abfuhrtermine/). Pojemnik 
proszę wystawiać do opróżnienia dopiero wtedy, gdy będzie naprawdę pełny. Pozwoli to 
utrzymać opłatę za opróżnianie na jak najniższym poziomie. Rocznie pobierana jest opłata za 
co najmniej 10 opróżnień rocznie, nawet jeśli pojemnik był opróżniany rzadziej. 

 

Istnieje ustawowy obowiązek segregowania surowców wtórnych. Mogą one powrócić do 
obiegu gospodarczego jako surowce. 

Każdej wiosny wszystkie gospodarstwa domowe i zakłady pracy otrzymują bon na 60 

ekologicznych worków na organiczne odpady kuchenne. Worki ekologiczne odbierane będą 

co tydzień. 

Opakowania sprzedażowe należy umieszczać w żółtym worku! Szkło opakowaniowe - 

w pojemnikach na szkło. 

Jeśli chodzi o makulaturę i tekturę, istnieje kilka możliwości:  

 zbiórki makulatury organizowane przez organizacje społeczne, 

 pojemnik na papier firmy Fetzer (www.du-willkommen.de), 
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 dostawy do składów i centrów surowców wtórnych. 

 

Duże urządzenia elektryczne można łatwo zgłosić do odbioru za pośrednictwem systemu 

internetowych usług dla mieszkańców (www.myawb.de), można je także oddać bezpłatnie 

do centrum surowców wtórnych przy Iltishofweg w Göppingen. 

Do 4 metrów sześciennych odpadów wielkogabarytowych można zgłosić raz w roku 

za pośrednictwem systemu internetowych usług dla mieszkańców (www.myawb.de) lub 

oddać w trzech centrach surowców wtórnych w Göppingen i Geislingen wraz z formularzem 

zamówienia odbioru odpadów wielkogabarytowych. 

Tworzywa sztuczne przyjmowane są bezpłatnie w trzech centrach zbiórki surowców 

wtórnych w Göppingen i Geislingen. 

Większość rodzajów odpadów można przekazywać bezpłatnie do składów i centrów 

zbiórki surowców wtórnych, w tym np. makulaturę i tekturę, metal/złom, drobny sprzęt 

elektroniczny, drewno z pomieszczeń, odzież i obuwie w dobrym stanie, korek, świetlówki 

energooszczędne, płyty CD i DVD, tonery, tłuszcz i olej jadalny. 

Materiały problematyczne można oddać bezpłatnie w mobilnym centrum zbiórki 
materiałów niebezpiecznych  
(www.awb-gp.de/termine/abfuhrtermine) lub w firmie DU in Göppingen-Holzheim  
(www.du-willkommen.de). 
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