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Dlaczego należy
sortować odpady?
Wszystkie odpady należy sortować, ponieważ przynosi
to korzyść ludziom i środowisku. Sortowanie zapewnia, że odpady są utylizowane w najlepszy sposób i
mogą zostać ponownie wykorzystane przy tworzeniu
nowych produktów. W hrabstwie Vestfold wszyscy
mają obowiązek sortować odpady zgodnie z przepisami usuwania śmieci obowiązującymi
w danej gminie.

Resztki żywności

Opakowania plastikowe

CO ZROBIĆ:
Resztki żywności należy umieścić w otrzymanych
specjalnych workach na odpadki spożywcze. Worki
trzeba związać, a następnie wrzucić do pojemnika z
brązową pokrywą.

CO ZROBIĆ:
Opakowania plastikowe, które zawierały
żywność, napoje lub inne artykuły gospodarstwa
domowego, należy przemyć zimną wodą,
aby usunąć resztki żywności. Następnie należy
strząsnąć resztki wody i umieścić opakowanie w
worku na plastik lub w reklamówce. Następnie
reklamówkę/worek należy związać i umieścić w
pojemniku z jasnoszarą pokrywą.

UWAGA: Oleje
kuchenne w

butelkach lub puszkach należy przekazać do punktu
segregacji i utylizacji
odpadów, ponieważ są
to odpady niebezpieczne.

OPAKOWANIA
PLASTIKOWE SĄ
WYWOŻONE CO 3
TYGODNIE
ODPADY
SPOŻYWCZE SĄ
WYWOŻONE RAZ
NA TYDZIEŃ

Potrzebujesz
nowych worków
na odpady spożywcze?
Przywiąż pusty worek
na odpady spożywcze
do jednego z pojemników na zewnątrz,
a śmieciarz zostawi
w nim nowe worki.

Potrzebujesz
nowych worków?
Przywiąż pustą
reklamówkę do
jednego z pojemników,
a śmieciarz zostawi
w niej nowe worki.

papier i kartony

odpady resztkowe

CO ZROBIĆ:
Papier i kartony należy umieścić
w pojemniku z niebieską pokrywą/domowym kuble na
śmieci. Jeśli masz dużo odpadów papierowych,
możesz bezpłatnie zamówić większy pojemnik.

CO ZROBIĆ:
Odpady resztkowe – czyli wszystko to, co zostało po
oddzieleniu odpadów nadających się do przetworzenia –
należy włożyć do reklamówek, a następnie wyrzucić
do pojemnika z zieloną pokrywą/umieścić w
stojakach na worki.

PAPIER
I KARTONY SĄ
WYWOŻONE CO
3 TYGODNIE

ODPADY
RESZTKOWE
SĄ WYWOŻONE
CO 3 TYGODNIE

Masz za dużo
odpadów resztkowych?
W takiej sytuacji
możesz kupić dodatkowe
worki lub zamówić większe
pojemniki za dodatkową
opłatą. Skontaktuj się z
nami, aby uzyskać więcej
informacji.

opakowania
szklane i metalowe
CO ZROBIĆ:
Opakowania szklane i metalowe, które zawierały
żywność, napoje lub inne artykuły gospodarstwa
domowego, należy wyrzucać bezpośrednio do pojemnika
z pomarańczową pokrywą. Jeśli masz pomarańczowy
kubeł, opakowania szklane i metalowe należy
wyrzucać do niego. Pamiętaj, aby wystawić kubeł
wraz z innymi pojemnikami w dniu wywozu śmieci.

SZKŁO I METAL
SĄ WYWOŻONE CO
6 TYGODNI
Uwaga: Opakowania
szklane i metalowe
należy wyrzucać
bezpośrednio do
pojemnika; nie należy
używać worków ani
siatek.

odpady niebezpieczne
Należy przekazać do punktu
segregacji i utylizacji odpadów

CO ZROBIĆ:
Można bez żadnych opłat przekazać odpady niebezpieczne do punktu segregacji i utylizacji odpadów. Odpady niebezpieczne należy umieścić w
oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu,
które jest odpowiednio oznaczone.

odpady elektryczne
i elektroniczne
ELEKTRO-ODPADY
Każdy produkt wymagający do swojego działania
gniazdka elektrycznego lub baterii bądź emitujący
dźwięk lub światło może zostać bezpłatnie oddany
do utylizacji w sklepie sprzedającym tego rodzaju
produkty lub w punkcie utylizacji odpadów.

punkty
segregacji
W tym miejscu należy pozbywać się odpadów
niebezpiecznych. Punkty znajdują się obok
niektórych stacji benzynowych i sklepów.
Zamykane są na klucz, który można odebrać
na najbliższej stacji benzynowej, poczcie lub w
sklepie.
Informacje o najbliższym punkcie segregacji
znaleźć można w Kalendarzu sortowania i na
stronie www.vesar.no.

ubrania i tekstylia
Czyste i suche ubrania oraz tekstylia należy
zapakować w szczelne lub luźne torby.
Należy je oddać do punktu zbiórki tekstyliów
w najbliższej okolicy lub do punktu utylizacji odpadów. Można oddać każde ubrania i
tekstylia, niezależnie od ich stanu i jakości,
w tym również znoszone lub uszkodzone.

		

punkty utylizacji odpadów
W punktach utylizacji można zostawić uszkodzone
artykuły o większych rozmiarach lub odpady, które
nie kwalifikują się do żadnej kategorii domowej
segregacji, np. meble, lodówki, zamrażarki, komputery i odpady ogrodowe.

GODZINY OTWARCIA PUNKTU
UTYLIZACJI ODPADÓW:
poniedziałek:

10:00 – 18:00

wtorek – piątek:

10:00 – 17:00

sobota:

09:00 – 14:00

PUNKT UTYLIZACJI ODPADÓW RYGG
Taranrødveien 93, 3171 Sem
PUNKT UTYLIZACJI ODPADÓW LOFTERØD
Mølleveien 30, 3140 Borgheim
PUNKT UTYLIZACJI ODPADÓW NORDRE FOSS
Hvittingfossveien 184, 3089 Holmestrand
PUNKT UTYLIZACJI ODPADÓW GRINDA
Lågendalsveien 83, 3270 Larvik
PUNKT UTYLIZACJI ODPADÓW SKOPPUM
Adalsveien 22, 3185 Skoppum

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z PUNKTÓW:
• Pozostawione w punktach odpady muszą
pochodzić z prywatnego gospodarstwa
domowego.
• Firmy mają obowiązek zorganizować
wywóz własnych odpadów.
• Punkty utylizacji są samoobsługowe, więc
należy posortować odpady w zależności od
tego, jaki rodzaj odpadów jest przyjmowany
w danym punkcie.
• Odpady można przywozić wyłącznie
samochodem osobowym lub samochodem
osobowym z przyczepą. Całkowity ciężar
pojazdu nie może przekraczać 3500 kg.
Odpadów nie wolno przywozić traktorem
ani żadnym innym pojazdem ciężarowym.
• Odpady resztkowe wymagają opłaty, tj.
wszystkie rodzaje odpadów, które nie podlegają żadnemu programowi recyklingu.
• Dzieci poniżej 16 roku życia muszą pozostać
w samochodzie podczas wizyty w punkcie
utylizacji.
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