
Bioabfallsammlung 
غذاییبیلر کسافات مواد   

 

Seit Ende 1999 werden in allen Mitgliedsgemeinden des "Zweck-

verbandes Abfallsammlung" Bioabfälle getrennt gesammelt. 

Jedes Grundstück erhält zusätzlich zur Restmülltonne eine Bio-

Tonne. Wer alle anfallenden Bioabfälle selbst kompostiert oder 

landwirtschaftlich verwertet, kann schriftlich eine Befreiung von 

der Bio-Tonne beantragen. 

In die Bio-Tonne gehören alle kompostierbaren Abfälle aus 

Haushalt und Garten. Die Bio-Tonne wird alle 14 Tage 

abwechselnd mit der Restmülltonne abgefahren! 

Die Abfuhrtermine für die Bio-Tonne können Sie dem Abfallkalender entnehmen 
oder bei Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung erfragen. 
 

شده است. هر اموال عالوه بر مخزن  یجمع آور  یهای، زباله به طور جداگانه در تمام شهردار1999از اواخر سال 
 یاز آن برا ایکند  یم تیخود را کامپوز یکند. هر کس که همه زباله ها یم افتیدر  بیلر یا ضرف کیمانده،  یباق

استفاده کند یاز تن آل تیمعاف یبرا یتواند به صورت کتب یم ،کند یاستفاده م یاهداف کشاورز . 

باشد یم یو باغ یخانگ یتن شامل تمام زباله ها ستیز .(Bio-Tonne)    روز به طور متناوب با سطل  14هر
ماشین های مخصوص بجای مخصوص برده میشودتوست شود! یزباله مجدد رانده م  

دیریخود تماس بگ یبا مقام محل ای دیکن دایزباله پ میرا در تقو یمخازن آل یبرا هیتخل خیتار دیتوان یم شما . 
 

In die Bio-Tonne gehören: 

 :در زیست تن عبارتند از

In die Bio-Tonne gehören nicht: 

(Bio-Tonne) شامل موارد زیر نمی شود 

• Kompostierbare Abfälle aus dem 

Garten 
- Rasenschnitt, Laub 

- Baum-, Strauch-, Heckenschnitt 

- Blumen, Zierpflanzen ohne Erde 

- Schnitt-/Topfblumen ohne Topf/ Erde 

• Kompostierbare Abfälle aus der Küche 

- Obst-, Gemüse-, Salatreste (auch 

Zitrusfrüchte) 

- Kaffeesatz, Filtertüten 

- Teesatz, Teebeutel 

- Speise- und Lebensmittelreste 

- Altes Brot, Gebäck 

- Kartoffel-, Eier-, Nußschalen 

- Benutztes Küchenpapier 
- Papiertaschentücher 

 

 برش چمن، شاخ و برگ -
درختچه، پیراشکی پرچیندرخت،  -  

 
 

• Verpackungen aus Kunststoff, 

Metall und Glas 

• Straßenkehrricht, Sand, Steine 

• Staubsaugerbeutel 

• Steine, Bauschutt 

• Asche, Zigarettenkippen 

• Windeln, Tampons, Binden 

• Sonderabfälle 

• Lebensmittel aus Gastronomie-

betrieben und Kantinen 

• behandelte Holzabfälle 

 

 بسته بندی پالستیکی، فلزی و شیشه ای  •

•  

 جاده خیابان، شن و ماسه، سنگ • •

•  

 کیسه های جارو برقی • •

•  

 سنگ، آهک • •
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 گل، گیاهان زینتی بدون خاک -
 

 گل بریده / گلدان بدون گلدان / خاک -
 

 

 دفع کمپوست از آشپزخانه •

 

 میوه، سبزی، ساالد نگهدارنده )همچنین مرکبات( -

 

 محل های قهوه، کیسه های فیلتر -
 

 

 مجموعه چای، کیسه های چای -

 

باقیماندهمواد غذایی و مواد غذایی  -  
 

 

 نان قدیمی، شیرینی ها -

 

 سیب زمینی، تخم مرغ و پوسته مهره -
 

 

 مقاله آشپزخانه مورد استفاده -

 

 بافت -

 

 خاکستر، باسن سیگار • •

•  

 پوشک، تامپون، باند • •

•  

 زباله های خطرناک • •

•  

 غذا از رستوران و غذاخوری • •

•  

 دفع زباله های چوب • •

 

Packen Sie kompostierbare Küchenabfälle bitte nicht in Plastiktüten ein, bevor 

Sie sie in die Bio-Tonne geben! Plastiktüten bereiten bei der weiteren Behand-

lung der Bioabfälle große Probleme. Verwenden Sie auch keine angeblich kom-

postierbaren Plastiktüten. Diese verursachen ebenfalls Probleme im Bioabfall, 

da sie bis zur Anlieferung in der Verwertungsanlage noch nicht abgebaut sind 

und gleichermaßen aussortiert werden müssen, da die Anlage nicht zwischen 

einer kompostierbaren und einer echten Plastiktüte entscheiden kann. Wickeln 

Sie nasse Abfälle stattdessen in Zeitungspapier ein! 

(Sie können mit wenigen Handgriffen aus alten Zeitungen auch selbst eine 

Sammeltüte für Ihre Bioabfälle in der Küche basteln. Die Faltanleitung finden Sie in 

der Kategorie "Tips und Tricks" unter dem Menüpunkt "Service".) 

Hinweis: Für die Bio-Tonne wird keine gesonderte Gebühr erhoben. Sie wird aus 

dem Gebührenaufkommen der Hausmüllabfuhr finanziert. 

دادن آنها در زباله های زباله های آشپزخانه کامپوزیتی را در کیسه های پالستیکی قرار ندهید! کیسه لطفا قبل از قرار 

های پالستیکی مشکالت زیادی در درمان بیشتر زباله ها ایجاد می کنند. همچنین از کیسه های پالستیکی قابل تحمل 

ه عنوان آنها را تا زمانی که تحویل در کارخانه رندر استفاده نکنید. این نیز مشکالت در زباله های بهداشتی می شود، ب

تخریب نیست و باید مرتب کردن به همان اندازه، چرا که سیستم نمی تواند بین یک کمپوست و یک کیسه پالستیکی 

 واقعی تصمیم می گیرید. جای زباله های مرطوب را در روزنامه بگذارید

https://www.abfallwirtschaft-landkreis-fulda.de/upload/files/Faltanleitung_Bioabfalltuete.pdf


 

( مه های قدیمی و حتی یک کیسه جمع آوری زباله های آلی خود را در شما می توانید با چند مرحله ساده از روزنا

پیدا “ خدمات„تحت آیتم منو “ نکته ها و ترفندها„آشپزخانه سرهم بندی کردن. این دستورالعمل تاشو را می توان در 

 (.شده است

 

اله های خانگی تامین می توجه: هیچ هزینه اضافی برای تن آلی وجود ندارد. این هزینه از هزینه های جمع آوری زب

 .شود

  



Altpapiersammlung 
 بیلر های کاغذ کهنه
 

Seit 2005 wird Altpapier in allen Städten und Gemeinden über 

ein eigenes Sammelgefäß gesammelt, die sog. "Papiertonne". 

Es handelt sich dabei um ein 240 Liter Systemgefäß mit einem 

blauen Aufkleber und einem blauen Deckel. Jedes an die 

öffentliche Müllabfuhr angeschlossene Grundstück erhält die 

Papiertonne. 
 
Vorhandene 120 Liter, 240 Liter und 360 Liter Restmüllgefäße 
werden jeweils durch eine Papiertonne ergänzt (ausgenommen 
hiervon sind Austauschgefäße bei Abmeldungen der Bio-Tonne). 

 

660 Liter Restmüllgefäße können bis zu 3 Papiertonnen erhalten. 1.100 Liter Rest-

müllgefäße können mit bis zu 5 Papiertonnen oder auf Wunsch auch mit einer 1.100 

Liter Papiertonne ergänzt werden. 

Die Papiertonne wird alle 4 Wochen abgefahren. 

Die Abfuhrtermine der Papiertonne können Sie Ihrem Abfallkalender entnehmen 

oder bei Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung erfragen. Auch an den Wertstoffhöfen 

können Sie Altpapier abgeben. 

ظرف „، کاغذ زباله در همه شهرها و شهرها از طریق ظرف جمع آوری شده خود، به اصطالح 2005از سال 

لیتری با برچسب آبی و یک درب آبی است. هر قطعه زمین  240 یا بیلرمخزن ، جمع آوری شده است. این یک “کاغذ

 .متصل به جمع آوری زباله عمومی کاغذی را دریافت می کند

 

 

 

لیتر انبساط مجدد، با یک ظرف کاغذی (به استثنای ظروف جایگزین در  360لیتر و  240لیتر،  120ظروف حاوی 

 .صورت عدم ثبت زباله) تکمیل می شوند

 

 

 

لیتر ظروف زباله را می توان تا  1100کاغذ کاغذ دریافت کند.  3لیتر ظروف زباله باقی مانده می تواند تا  660

لیتری تکمیل کرد 1100بطری کاغذ یا در صورت نیاز با یک ظرف کاغذی  5حداکثر  . 

 

هفته رانده می شود 4مقاله هر  بلر ها جعبه . 

 

تاریخ تخلیه کاغذ کاغذ را می توان از تقویم زباله خود گرفته یا از مقام محلی خود بدست آورد. شما همچنین می توانید 

 .کاغذ ضایعات را در انبارهای بازیافت دست نگه دارید

 

https://www.abfallwirtschaft-landkreis-fulda.de/cache/abfall-kalender.php
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In die Papiertonne gehören: 

 :در جعبه کاغذ عبارتند از

In die Papiertonne gehören nicht: 

جعبه کاغذ تعلق ندارنددر  : 

• Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte 

• Kataloge, Telefonbücher 

• Faltschachteln 

• Schreib-, Computerpapier 

• Verpackungen aus Papier und Pappe 

 روزنامه ها، مجالت، بروشورها •

 

 کاتالوگ، دایرکتوری ها •

 

 تاشو •

 

 نوشتن مقاله کامپیوتری •

 

 بسته بندی کاغذ و مقوا •

• stark verschmutzte Papiere 

(Restmüll) 

• abgelöste Tapeten (Restmüll) 

• Kohle- und Hygienepapier (Restmüll) 

مانده) یباق ی(زباله ها فیضع اریمقاالت بس •  
مانده) یباق یجداگانه (زباله ها ریتصو •  

مانده) یباق یمقاله زغال سنگ و بهداشت (زباله ها •  

 

(Mit Kunststoff oder Metall beschichtet Papiere, wie Milch- und Safttüten, 

Kaffeeverpackungen, Alupapier, usw. gehören in den Gelben Sack/die Gelbe 

Tonne). 

Hinweis: Für die Papiertonne wird keine gesonderte Gebühr erhoben. Sie wird aus 

dem Gebührenaufkommen der Hausmüllabfuhr und den Erlösen aus der 

Vermarktung des gesammelten Altpapiers finanziert. 

مقوا های پالستیکی و فلزی مانند کیسه های شیر و آب، کیسه های قهوه، کاغذ آلومینیوم و غیره، در کیسه زرد / بن )
 .(قرار می گیرند
 

توجه: هزینه اضافی برای ظرف کاغذ وجود ندارد. این از طریق جمع آوری ضایعات خانگی و درآمد حاصل از 
 .بازاریابی کاغذ جمع آوری شده تامین مالی تامین می شود
 
  



Gelber Sack/Gelbe Tonne 
پالستیکبلر های زرد برای   

 

Der Gelbe Sack/die Gelbe Tonne wird regelmäßig alle 4 

Wochen abgeholt. Die Termine entnehmen Sie bitte Ihrem 

Abfallkalender oder fragen Sie Ihre Stadt-/ 

Gemeindeverwaltung. 

 
Die Gelbe Tonne können Sie bei Ihrer Stadt-
/Gemeindeverwaltung beantragen. 
 

هفته جمع آوری می شود. لطفا تاریخ را از تقویم زباله خود بگیرید یا از مقام  4کیسه زرد / بون به طور منظم هر 
 .محلی خود بخواهید
 
 
 

می توانید برای جعبه زرد در اداره محلی خود درخواست دهید شما . 
 
 

In den Gelben Sack/die Gelbe 

Tonne gehören:    

بن/  زرد سسیک به متعلق   

In den Gelben Sack/die Gelbe 

Tonne gehören nicht: 

زرد / بن سهیمتعلق به ک     

Verpackungen aus: 

• Metall (Dosen und ähnliche 

Metallbehälter wie z. B. Wurst-, 

Fisch- Getränkedosen) 

• Aluminium (Alufolie, Menueschalen 

usw.) 

• Kunststoff(Kunststofflaschen, 

Kunststoffbecher, Kunststoffolien, 

Styropor und sonstige Kunststoffe) 

• Verbundstoffen (Milch-, Safttüten) 

 بسته از

 

وطی و ظروف فلز مشابه مانند سوسیس، ماهی و فلز (ق •

 (قوطی نوشابه

 

 آلومینیوم (فویل آلومینیوم، ظروف منو و غیره) •

 

• Papier, Pappe, Karton 

(=Altpapiersammlung) 

• Glas (=Glascontainer) 

• Verpackungen mit Restinhalten 

(=Restmüll) 

• Verpackungen von schadstoffhaltigen 

Gütern (=Sondermüll) 

• stark verschmutzte Verpackungen 

(=Restmüll) 
• andere Abfälle als Verpackungen 

(auch nicht wenn Sie aus dem gleichen 
Material wie Verpackungen bestehen) 

•  
 کاغذ، مقوا، مقوا (= مجموعه کاغذ استفاده شده) •
(یا شهی(= ظرف ش شهیش •  
 یباق یمانده (= پس مانده ها یباق یبا محتوا یبسته بند •
 (مانده
خطرناک) ی(= زباله ها ندهیآال یحاو یکاالها یبسته بند •  
مانده) یباق ی(= زباله ها میضخ اریبس یبسته بند •  
اگر آنها از مواد مشابه با  ی(حت یاز بسته بند ریغ عاتیضا •

ساخته شده یبسته بند ) 

https://www.abfallwirtschaft-landkreis-fulda.de/cache/abfall-kalender.php
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بطری های پالستیکی، لیوان های پالستیکی،   پالستیک •

 (فیلم های پالستیکی، پلی استایرن و سایر پالستیک ها

 

مقوا، کاغذ، • مواد کامپوزیتی (کیسه های شیر و آب)  •

 مقوا (= مجموعه کاغذ زباله)

 

 شیشه (= ظرف شیشه ای) •

 

بسته بندی با محتوای باقی مانده (= پس مانده های باقی  •

 (مانده

 

بسته بندی کاالهای حاوی آالینده (= زباله های  •

 (خطرناک

 

 بسته بندی بسیار ضخیم (= زباله های باقی مانده) •

 

گر آنها از مواد ضایعات غیر از بسته بندی (حتی ا •

 (مشابه با بسته بندی ساخته شده
 

HINWEIS: Pfandpflichtige Getränkedosen und Kunststoffflaschen dem Händler 
zurückgeben! 

یکیپالست یها یو بطر یدنینوش یها یسپرده از قوط کینکته: بازگشت به خرده فروش   
 

Im Landkreis Fulda haben die Bürger die Wahl, ob sie entweder Gelbe Säcke oder 

Gelbe Tonnen zur Sammlung ihrer Verpackungsabfälle nutzen wollen. Sollte das 

Volumen der Gelben Tonnen nicht ausreichen, können ergänzend Gelbe Säcke 

verwendet und zur Abfuhr bereitgestellt werden. Bitte verwenden Sie die Gelben 

Säcke nicht als kostenfreie Plastiktüten zur hausinternenen Sammlung um sie dann 

später in die Gelbe Tonne zu geben. Gelber Sack in Gelber Tonne entspricht nicht 

den Vorgaben der Systembetreiber. 

Mit der Abfuhr der Gelben Säcke/Gelben Tonnen im Gebiet des Landkreises Fulda 

haben die Träger der Verpackungsabfallsammlung (sog. "Duale Systeme") seit 

Januar 2017 die Firma "Knettenbrech + Gurdulic Service GmbH & Co KG" 

beauftragt. Bei Problemen mit der Abfuhr der Gelben Säcke und Tonnen wenden Sie 

http://www.gruener-punkt.de/


sich bitte direkt an die Firma Knettenbrech + Gurdulic Service GmbH & Co KG 

(Tel.: 0 66 59 / 97 88 - 88). 

Hinweis: Die Gelbe Tonne/ Gelber Sack wird von den Trägern der Verpackungs-

abfallsammlung (sog. "Duale Systeme") finanziert. Alle Hersteller von Verpackungen 

müssen je nach Größe, Gewicht und Material der Verpackung ein Lizenzentgelt an 

die jeweiligen Systemträger zahlen. Beispiel für ein Lizenzzeichen ist der "Grüne 

Punkt". 

 

فولدا، شهروندان می توانند انتخاب کنند که آیا از کیسه های زرد یا سطل زباله برای جمع آوری  شهر و والیتدر 

زباله های بسته بندی استفاده می کنند. اگر حجم تن زرد کافی نیست، کیسه های زرد اضافی را می توان مورد استفاده 

عنوان یک کیسه پالستیکی رایگان برای  قرار داد و برای حذف آن ارائه شده است. لطفا کیسه های زرد را به

مجموعه در خانه استفاده نکنید تا بعدا در جعبه زرد قرار دهید. کیسه ی زرد در جعبه ی زرد، الزامات اپراتور سیستم 

 .را برآورده نمی کند

 

(به اصطالح.  با حذف کیسه های زرد / سطل زرد در منطقه از منطقه فولدا حامل جمع آوری زباله بسته بندی شده اند

„ 2017در ژانویه سال “) سیستم دوگانه ، „Knettenbrech + Gurdulic خدمات جیامبیایچ و شرکت KG“  شرکت

 Knettenbrech + Gurdulic راه اندازی شد. در صورت بروز مشکل در حذف کیسه های زرد و تن، لطفا با

Service GmbH & Co KG  :88 88 59/97 66 0تماس بگیرید (تلفن(  

 

تامین می “) سیستم های دوگانه„نکته: مخزن زرد / کیسه زرد توسط حامل مجموعه ضایعات بسته بندی (به اصطالح 

شود. همه تولید کنندگان بسته بندی باید هزینه مجوز را به حامل سیستم مربوطه بسته به اندازه، وزن و مواد بسته بندی 

است “نقطه سبز„پرداخت کنند. یک نمونه از نشانه مجوز    

http://www.gruener-punkt.de/


Hausmüllabfuhr 
له خانهتو فا    

 

An allen Grundstücken fährt ein beauftragtes Entsorgungsunter-

nehmen regelmäßig die Restmülltonnen ab. Es gibt 120 Liter, 240 

Liter, 360 Liter, 660 Liter und 1.100 Liter Müllgefäße.  

 

Die Müllgefäße sind elektronisch gekennzeichnet. Bei jeder 

Abfuhr wird elektronisch überprüft, ob das zur Leerung 

bereitgestellte Gefäß bei der Stadt/Gemeinde veranlagt ist und 

zulässigerweise geleert werden darf. So werden missbräuchliche 

Entsorgungen verhindert. 

 

 360لیتر،  240لیتر،  120در تمام خواص، شرکت دفع زباله به طور مرتب دفن زباله های مجدد را حذف می کند. 

ر ظروف زباله وجود داردلیت 1100لیتر و  660لیتر،  . 

 

ظروف زباله به صورت الکترونیکی مشخص می شوند. هر تخلیه به صورت الکترونیکی بررسی می کند که کشتی 

اری است و ممکن است به عنوان مجاز شناخته شود. این مانع از مورد نیاز برای تخلیه در دست شهرداری / شهرد

 دفع سوء استفاده می شود

 

Die Hausmülltonne ist nur für solche Abfälle, die nicht verwertet werden können. Alle 

Abfälle, für die gesonderte Sammelsysteme bestehen (Bioabfall, Altpapier, 

Verpackungen, Elektrogeräte, Bauabfälle usw.) gehören nicht in die Restmülltonne. 

Um künftige Probleme bei der Abfuhr auszuschließen, sollten Sie regelmäßig die 

seitlich angebrachten „Strichcode-Aufkleber“ auf den Müllgefäßen überprüfen, ob 

diese die korrekten Daten zum Standort, zur Art und Größe des Müllgefäßes sowie 

zum Abfuhrintervall enthalten. 

Bei Unstimmigkeiten, Änderungen der Müllgefäßgrößen oder des Abfuhrrythmus 

sollte unverzüglich die jeweilige Stadt-/Gemeindeverwaltung informiert werden, damit 

eine kurzfristige Korrektur erfolgen kann. 

Die Größe der Müllbehälter richtet sich nach der Anzahl der angeschlossenen 

Personen. Für jede Person müssen 7,5 Liter Gefäßraum pro Woche zur Verfügung 

stehen. Sie können Ihr Müllgefäß wahlweise alle 14 Tage oder alle 4 Wochen 

abfahren lassen. Zusätzlich wird die Bio-Tonne grundsätzlich alle 14 Tage 

abgefahren. 

Für vorübergehend anfallende Mehrmengen können Sie zusätzlich auch Müllsäcke 

verwenden, die Sie an Ihre Stadt-/Gemeindeverwaltung erhalten. 

Die Abfuhrtage für die Restmülltonnen können Sie bei Ihrer Stadt-/ 

Gemeindeverwaltung erfragen oder den Abfallkalendern entnehmen. 

 

 

https://www.abfallwirtschaft-landkreis-fulda.de/cache/ansprechpartner.php
https://www.abfallwirtschaft-landkreis-fulda.de/cache/ansprechpartner.php
https://www.abfallwirtschaft-landkreis-fulda.de/cache/ansprechpartner.php
https://www.abfallwirtschaft-landkreis-fulda.de/cache/ansprechpartner.php
https://www.abfallwirtschaft-landkreis-fulda.de/cache/abfall-kalender.php


 

سطل زباله خانگی فقط برای زباله هایی است که قابل بازیافت نیست. همه زباله که برای آنها سیستم های جمع آوری 
بسته بندی، لوازم الکتریکی، زباله ساخت و ساز، و غیره) وجود دارد در زباله های  جداگانه (زباله های آلی، کاغذ،

 .خانگی تعلق ندارد
 

چک در ظروف زباله، که “ برچسب بارکد„ا تخلیه، شما به طور منظم باید طرف سوار برای رد کردن مشکالت آینده ب
 .آیا آنها حاوی اطالعات صحیح در محل، نوع و اندازه از ظرف رد و فاصله تخلیه
 

در موارد اختالف نظر و تغییر در اندازه های زباله ها یا اتالف ریتم شهرستان مربوطه / دولت های محلی باید فورا 
لع شود به طوری که یک اصالح کوتاه مدت می تواند باشدمط . 

 
لیتر فضای عروقی در هفته باید در دسترس  7.5اندازه مخزن زباله بستگی به تعداد افراد متصل است. برای هر فرد 

انده روز ر 14هفته را مجددا بگذارید. عالوه بر این، تن آلی همواره هر  4روز یا هر  14باشد. شما می توانید هر 
 .می شود
 
 .عالوه بر این، می توانید از کیسه های زباله ای که از مقام محلی خود برای مازاد موقت دریافت می کنید استفاده کنید
 
روزهای تخلیه برای سطل زباله های باقی مانده را می توان از مقامات محلی خود دریافت کرد یا از تقویم های زباله 
  .گرفته شده است



 

Elektroaltgeräte 
 اله ها و اموال برقی کهروبا
 
Alte elektrische/elektronische Geräte enthalten neben wertvollen Rohstoffen oft auch 
umwelt- und gesundheitsgefährdende Stoffe.  
 
دستگاه های قدیمی الکتریکی / الکترونیکی اغلب حاوی مواد خام با ارزش و همچنین مواد شیمیایی 
 خطرناک برای محیط زیست و سالمت هستند
 
Sie dürfen nach dem „Elektro-Gesetz” nicht über den Haus- oder Sperrmüll entsorgt 
werden und sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne 
gekennzeichnet.  
 
 
 

دفع شوند و با یک سمباده از بین بروند“ گزتز-الکترو„وسیله آنها نباید بر اساس زباله های داخلی یا بزرگ به   
 
Elektrogroßgeräte werden gebührenfrei an jedem Hausgrundstück abgeholt. 

Hierzu zählen insbesondere Wasch-/Spülmaschinen, 
Trockner, Schleudern, Elektroherde, Kühl-/Gefriergeräte, 
Fernsehgeräte, Monitore u.ä. 
 
Melden Sie Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung, dass Sie 
ein Altgerät entsorgen wollen. Diese teilt Ihnen den 
Entsorgungstermin mit, an dem Sie es zur Abholung am 
Straßenrand bereitstellen können.  

 
نه برداشت می شوندلوازم برق بزرگ بر روی هر طرح خا  

 
این شامل، ماشین لباسشویی، خشک کن، خشک کن چرخشی، اجاق گاز برقی، یخچال / فریزر، تلویزیون، مانیتور و 
 مانند آن است
 
 
 

به شورای شهر خود اطالع دهید که می خواهید از یک دستگاه استفاده کنید. این به شما از تاریخ دور زدن اطالع می 
ن را برای وانت در کنار جاده ای در دسترس قرار دهیددهد که می توانید آ  

 
Elektrokleingeräte können Sie an allen Wertstoffhöfen gebührenfrei abgeben.  
Hierzu  zählen insbesondere Geräte der : 
• Unterhaltungselektronik (CD-/DVD-Player, Radio, 

Videorekorder/-kamera, Hifi-Anlage u.ä.) 
• Informationstechnik (Taschenrechner, Telefon, Handy, Fax, 

Laptop, Drucker, Scanner, Computer (ohne Monitor) u.ä.) 
• elektrische Haushaltsgeräte und elektrische Werkzeuge (Fön, Mixer, Toaster, 

Bügeleisen, Rasierer, Staubsauger, Küchenmaschine, Bohrmaschine, 
Akkuschrauber, Elektrohobel, Elektroschleifer, Lötkolben u.ä.) 

• elektrische Spielzeuge (Gameboy, Fernlenkauto u.ä.)  
• Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren 
 
 



 لوازم الکتریکی کوچک را می توان در تمام مراکز بازیافت رایگان تحویل داد
 

خاصی ازاین موارد شامل موارد   
  
 (و غیره ،hi-fi پخش سی دی / دی وی دی، رادیو، ضبط ویدئو / دوربین، سیستم) لوازم الکترونیکی مصرفی •
 
فناوری اطالعات (ماشین حساب جیبی، تلفن، تلفن همراه، فکس، لپ تاپ، چاپگر، اسکنر، کامپیوتر (بدون مانیتور)  •
 (و غیره
 
(سشوار، مخلوط کن، توستر، آهن، ریش تراش، جارو برقی، پردازنده مواد لوازم خانگی الکتریکی و ادوات برقی  •
 (غذایی، مته برقی، پیچ گوشتی برقی، رنده برقی، چرخ برقی، دستگاه جوش، و غیره
 
 اسباب بازی های الکتریکی (گیم بوی، ماشین کنترل از راه دور، و غیره) •
 
تالمپ های صرفه جویی در انرژی و لوله های فلورسن •  
 
Hierbei gelten besondere Vorgaben: Elektrokleingeräte dürfen nicht länger als 25 cm  
 
Zusätzlich können Sie alte Elektrogeräte (Groß- und Kleingeräte) auch an der An-
nahmestelle bei “Grümel gGmbH”, Steubenalle 6 in Fulda (ehemalige US-Kaserne) 
abgeben  (montags bis donnerstags 7.00 bis 15.30 Uhr, freitags 7.00 bis 12.30 Uhr). 
 
Hinweis: Vertreiber von Elektrogeräten mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 
m² sind gesetzlich zur kostenlosen Rücknahme eines Altgerätes bei Kauf eines 
gleichartigen Neugerätes verpflichtet. Ohne Neukauf eines Gerätes sind Vertreiber 
nur zur kostenlosen Rücknahme von bis zu 5 Altgeräten verpflichtet, deren 
Kantenlänge nicht größer als 25 cm ist. Kleinere Vertreiber können Altgeräte freiwillig 
zurücknehmen, dürfen hierfür aber kein Entgelt verlangen.



سانتیمتر باشد 25الزامات ویژه: لوازم الکتریکی کوچک نباید بیش از   
 
 
 

طه به هنگام ضربه عالوه بر این، شما می توانید لوازم الکتریکی (لوازم کوچک و بزرگ) قدیمی استفاده کنید و در نق
در فولدا (سربازخانه سابق آمریکا) نمایش (دوشنبه تا  Steubenalle 6 ،که “gGmbH Grümel„ زدن به

00:30-7:00، جمعه 15:30-7:00پنجشنبه،  ). 
 
 
 

متر مربع توسط قانون مستلزم به آزاد را یک  400توجه: توزیع کننده لوازم خانگی برقی با یک منطقه فروش بیش از 
ول قدیمی هنگامی که شما خرید یک واحد جدید مشابه است. بدون خرید جدید دستگاه، توزیع کنندگان تنها مجبور محص

سانتیمتر است، ندهند. توزیع کنندگان کوچکتر می  25دستگاه قدیمی رایگان را که طول لبه آن بیش از  5هستند که تا 
ارند اما ممکن است برای آن هزینه ای نداشته باشندتوانند به طور داوطلبانه تجهیزات قدیم را پشت سر بگذ  

 

Sperrmüll-/Altholzabfuhr 
 مواد فاضیله خانه و تعمیر و چوب

 

Jeder Haushalt (nicht in der Stadt Fulda) kann bis zu 2 mal im 

Jahr haushaltsübliche Mengen Sperrmüll (max. 4-5 m³) 

gebührenfrei abholen lassen. 

 

Hierzu gehören nur Abfälle aus Privathaushalten (Möbel und 

größere Einrichtungs-/ Gebrauchsgegenstände), die wegen ihrer 

Größe nicht in die Restmülltonne passen und die man bei einem Umzug üblicher-

weise mitnehmen würde. Einzelne Teile dürfen höchstens zwei Meter lang, einen 

Meter breit und nicht schwerer als 50 kg sein. 

 

Melden Sie bitte die zu entsorgenden Gegenstände im Einzelnen an. Bei der 

Anmeldung oder kurze Zeit später erfahren Sie den genauen Entsorgungstermin. Je 

nach Anzahl der bereits vorliegenden Entsorgungswünsche in den einzelnen Städten 

und Gemeinden erfolgt die Abholung innerhalb von 4 bis 6 Wochen. 

 

Entsorgungsbedarf können Sie beim Sperrmülltelefon: 06 61 / 6006-78 78 oder 

online unter  www.abfallwirtschaft-landkreis-fulda.de  anmelden. 

 

متر مکعب) را به صورت رایگان به دو بار در  5-4هر خانوار (نه در شهر فولدا) می تواند ضایعات خانگی (حداکثر 

 .سال برساند

 

این فقط شامل زباله های خانوارهای خصوصی (مبلمان و وسایلی بزرگتر / ظروف) می شود که به دلیل اندازه آنها و 

گام حرکت به آنجا می آیند، به سطل زباله باقی مانده نمی آیند. قطعات فردی ممکن در مواردی که شما معموال در هن

کیلوگرم باشد 50است بیش از دو متر طول، یک متر گسترده و بدون وزن بیش از  . 

 

تخلیه  لطفا آیتم هایی را که در جزئیات قرار داده شده اند، ثبت کنید. در ثبت نام و یا یک زمان کوتاه بعد از تاریخ دقیق

 6تا  4خواهید آموخت. بسته به تعداد درخواست های دفع موجود در شهرها و جوامع فردی، جمع آوری در عرض 

 هفته انجام می شود

 

 



و یا آنالین در 78 78-6006/  61 06الزامات دفع شده را می توان در تلفن زباله های بزرگ ثبت کرد:   

www.abfallwirtschaft-landkreis-fulda.de. 

 

Sperrmüllgegenstände aus verwertbarem Holz werden von 

einem eigenen Fahrzeug abgeholt. Stellen Sie Holzabfälle (z.B. 

unbehandelte, lackierte, beschichtete Möbel aus Massivholz 

oder Holzfurnier wie Tische, Schränke, Stühle, Bänke, Bett-

gestelle, Holzregale u.ä.) deshalb bitte getrennt vom übrigen 

Sperrmüll bereit! 

Hinweis: Wegen der unterschiedlichen Fahrzeugauslastung können zeitliche 

Verzögerungen zwischen den Abfuhren von Altholz und Sperrmüll entstehen. 

 

افت توسط وسیله نقلیه خود برداشت می شود. را چوب و ضایعات اقالم زباله های بزرگ ساخته شده از چوب قابل بازی

درمان نشده برای مثال، رنگ، مبلمان پوشش داده شده ساخته شده از چوب جامد یا روکش چوب مانند جداول، )

 !کابینت، صندلی، نیمکت، قفسه تخت، قفسه های چوبی، و غیره)، پس لطفا به طور جداگانه از دیگر زباله آماده

 

ه: با توجه به تاخیر در زمان استفاده از وسیله نقلیه مختلف بینتوج  rebuffs  از چوب و ضایعات زباله، ضایعات

 بزرگ ممکن است بوجود می آیند

 

Bei der Sperrmüll-/Altholzsammlung werden nicht mitgenommen:  

• Abfälle aus Geschäfts-/Gewerbebetrieben und größere als haushaltsübliche 

Mengen (z. B. aus umfangreichen Hausentrümpelungen oder 

Haushaltsauflösungen)  

• Abfälle aus Umbau-, Bau- und Renovierungsmaßnahmen 

(Waschbecken/Toilettenschüssel, Decken-verkleidungen, Fußbodenbeläge, 

verschmutzte Baufolien, Türen, Fenster u.ä.)  

• Bau- und Außenhölzer (Zäune, Fenster, Türen, Geländer, imprägnierte Hölzer 

wie Dachlatten/-sparren, Gartenmöbel und Gartenspielgeräte oder Kleintierställe 

aus Holz). Sie gelten wegen der Imprägnierung oder Behandlung mit Holzschutz-

mitteln als  "gefährliche Abfälle" und müssen gesondert entsorgt werden.)  

• elektrische und elektronische Geräte Großgeräte (Elektroherde, Kühl-

/Gefriergeräte, Wasch-/Spülmaschine, Trockner, Fernsehgeräte, Monitore u.ä.) 

können Sie zur Abholung bei der Stadt-/Gemeinde-verwaltung anmelden. Auch 

der Handel muss ab einer Verkaufsfläche von mehr als 400 qm Altgeräte 

zurücknehmen. Kleingeräte können Sie am Wertstoffhof abgeben.  

• Autoteile, Altreifen, Schadstoffe und gefährliche Abfälle (Farben, 

Chemikalien, Batterien u.ä.)  

• Kleinteile, die (nach zumutbarer Zerkleinerung) in die Müll-Tonne passen 

(Kleiderbügel, Schuhe, Handtaschen, Geschirr u.ä. auch nicht, wenn sie in 

Säcken oder Kisten bereitgestellt sind.)   

• verwertbare Abfälle, für die gesonderte Entsorgungsmöglichkeiten bestehen, 

wie Papier, Pappe, Kartons, Grünabfälle, Baum-, Strauch- und Heckenschnitt, 

Altmetalle  

• Spiegel/Spiegeltüren oder Gegenstände aus Glas (Glasvitrinen, Glastische, 

Aquarien) und Gegenstände, die fest mit Spiegeln (Schlafzimmer- oder 

Garderobenschranktüren) oder Glas (Vitrinentüren) verbunden sind. Sie können 

wegen hoher Unfallgefahr nicht mit Sperrmüllfahrzeugen abgefahren werden. 

Durch das Verpressen der Gegenstände beim Beladen des Fahrzeugs 



zerbrechen diese Gegenstände und Müllwerker oder Passanten können durch 

herumfliegende Splitter sehr schwer verletzt werden. Trennen Sie diese bitte von 

den restlichen Sperrmüllgegenständen und entsorgen diese an den 

Wertstoffhöfen über die Restabfallcontainer.  

• elektrische oder elektronische Bauteile an Einrichtungsgegenständen und 

Möbeln (bspw. Beleuchtung an Kleiderschrank oder Vitrinen) dürfen durch 

gesetzliche Vorgaben nicht mehr bei der Sperrmüllabfuhr mitgenommen werden. 

Trennen Sie diese Bauteile bitte vom Möbelstück und entsorgen diese als 

Elektroaltgeräte über die Wertstoffhöfe 

 

 در جمع آوری زباله های بزرگ / جمع آوری زباله های زباله گرفته نشده است

  

از خانواده های معمول (به عنوان مثال از انبساط خانه های زباله ها از بنگاه های تجاری / تجاری و مقادیر بیشتر  •

 (بزرگ و یا انهدام خانوار

 

زباله های مربوط به بازسازی، اندازه گیری های ساختمان و نوسازی (مخزن سینک / توالت، پوشش های سقف،  •

 (پوشش کف، فویل ساختمان های خیس، درب ها، پنجره ها، و غیره

 

بیرونی چوب (نرده ها، پنجره ها، درب، نرده، چوب آغشته دارای جای خواب به عنوان ساخت و ساز و قسمت  •

الجنس / تیر، مبلمان باغ و بازی تجهیزات یا اصطبل حیوانات کوچک ساخته شده از چوب). آنها به علت اشباع یا 

ه دفع شوندمحسوب می شوند و باید جداگان“ زباله های خطرناک„درمان نگهدارنده های چوب به عنوان  .) 

 

تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی لوازم خانگی بزرگ (کوره الکتریکی، یخچال / فریزر، ماشین لباسشویی / ماشین  •

ظرفشویی، خشک کن، تلویزیون، مانیتور، و غیره) می توانید برای مجموعه در شهرستان / مدیریت شهری ثبت نام 

متر مربع تجهیزات قدیمی بازگردانده شود. لوازم کوچک را  400ش از کنید. تجارت نیز باید از یک منطقه فروش بی

 .می توان به مرکز بازیافت تحویل داد

 

قطعات خودرو، الستیک های مورد استفاده، آالینده ها و زباله های خطرناک (رنگ ها، مواد شیمیایی، باتری ها، و 

 (غیره

 

اندازه معقول) را به سطل زباله مناسب (چوب لباسی، کفش، کیف های قطعات کوچک است که (با توجه به کاهش  •

 (.دستی، ظروف و غیره حتی اگر آنها در کیسه یا جعبه ارائه شده است

 

زباله قابل بازیافت که برای آن گزینه های دفع جداگانه ای وجود دارد مانند کاغذ، مقوا، کارتن، ضایعات سبز،  •

تی، فلزات قراضهدرختان، درختچه و پیراهن زین  

 

آینه ها / آینه ها یا اجناس شیشه ای (ویترین شیشه، جداول شیشه ای، آکواریوم) و اشیائی که به طور آشکار به آینه ها 

(درهای اتاق خواب یا کمد لباس) یا شیشه ای (درهای شیشه ای) متصل هستند. با توجه به خطر باالی حوادث، آنها 

زرگ به رانندگی برسند. با فشرده سازی اشیاء هنگام بارگذاری وسیله نقلیه، این اشیاء و نمی توانند با وسیله نقلیه ب

کارگران زباله و یا عابران پیاده می توانند با فشردن پرواز به شدت آسیب ببینند. لطفا این را از مواد زائد باقیمانده جدا 

دکنید و آنها را از طریق ظروف زباله در مراکز بازیافت جدا کنی  

 

اجزای الکتریکی و الکترونیکی در مبلمان و مبلمان (به عنوان مثال نورپردازی در کمد و یا ویترین) ممکن است دیگر 

با توجه به جمع آوری زباله های بزرگ، قانونی به نظر نرسد. لطفا این اجزا را از مبلمان جدا کنید و آنها را به عنوان 

ی بازیافت دفع کنیدلوازم الکتریکی قدیمی از طریق انبارها  


