ABC SEGREGACJI ODPADÓW
odpady biodegradowalne

szkło/metal

odpady plastikowe

tektura/papier

odpady niebezpieczne/
odpady ee

odpady mieszane

TAK PROSZĘ

TAK PROSZĘ

TAK PROSZĘ

TAK PROSZĘ

TAK PROSZĘ

TAK PROSZĘ

żywność
kości zwierzęce
(drobne)
ości rybne
filtry po kawie
fusy po kawie
papier śniadaniowy
łupiny od orzechów
rośliny
serwetki papierowe
skorupiaki
torebki po herbacie
ręczniki papierowe

folia aluminiowa
słoiczki po pokarmach dla niemowląt
puszki metalowe po
konserwach
kapsle metalowe
pokrywki od sloików
tubki metalowe
słoiki po sosach
słoiki po dżemie
butelki po winie
świeczki od podgrzewacza do
herbaty (puste)

opakowania po kawie
plastikowe pojemniki
po farbie
plastikowe pojemniki
plastikowe pudełka
plastikowe butelki
worki plastikowe
plastikowe doniczki
plastikowe tubki
torebki po chipsach
pudełka po maśle
pojemniki po płynie
do spryskiwacza szyb
samochodowych

kartki papieru
gazety
magazyny
książki
kartony po sokach
(z korkiem)
koperty
kartony po mleku
(z korkiem)
opakowania
tekturowe
pudełka od pizzy
gazety reklamowe
kartoniki po jajkach

maszynki do golenia
baterie (wszystkie
rodzaje)
zabawki elektryczne
suszarki do włosów
żarówki
pojemniki z farbą
komórkowe
pokosty, lakiery i kleje
radia (małe)
żelazka
aparaty telefoniczne
lampki choinkowe
olej z frytkownicy
(wlany do butelki)

popiół (nie ciepły)
podpaski higeniczne
pieluszki jednorazowe
papier opakowaniowy
szkło, które nie jest opakowaniem
metalowe puszki po farbie
(puste)		
plastikowe przedmioty,
które nie są opakowaniem
duże kości zwierzęce
worki od odkurzacza
świeczki
strzykawki i igły (opakuj)
lustra (opakuj)

NIE DZIĘKUJĘ

NIE DZIĘKUJĘ

NIE DZIĘKUJĘ

NIE DZIĘKUJĘ

NIE DZIĘKUJĘ

NIE DZIĘKUJĘ

pieluchy jednorazowe
(mieszane)
kości zwierzęce
(mieszane)
martwe zwierzęta
(weterynarz)
psie odchody
(mieszane)
lekarstwa (apteka)

naczynia żaroodporne
(mieszane)
garnki/patelnie (wysypisko)
naczynia ceramiczne
(mieszane)
naczynia szklane
(mieszane)
kryształy ( mieszane)
żarówki (ee)
metalowe puszki po farbach
(mieszane)
pojemniki szklane od lekarstw (mieszane)
naczynia porcelanowe
(mieszane)
lustra ( mieszane)
żelazka (ee)

plastikowe szczotki do włosów
(mieszane)
kasety (mieszane)
plastikowe wieszaki
(mieszane)
klocki lego
(mieszane)
plastikowe puszki z
farbą (niebezpieczne)
sztućce plastikowe
( mieszane)
wiadra plastikowe
(mieszane)
zabawki plastikowe
(mieszane)
strzykawki i igły
(mieszane)

papier toaletowy
papier opakowaniowy
(mieszane)
lśnący papier opakowaniowy ( mieszane)
świąteczny papier opakowaniowy (mieszane)
reklamówki
gazety reklamowe
opakowane w plastik
(plastik trzeba usunąć)
serwetki papierowe
(biodegradowalne)

baterie samochodowe
(sprzedawca)
duże ee-produkty
(wysypisko)
materiały wybuchowe
(policja)			
świetlówki
(sprzedawca)
puszki po farbie
(mieszane)
strzykawki i igły
(mieszane)

popiół (ciepły)
odpady selektywne/
sortowane do odzysku
materiały wybuchowe
(policja)
rzeczy
(specjalny pojemnik)
lekarstwa (apteka)

OBJAŚNIENIA
EE = odpady elektryczne i elektroniczne
NIEBEZPIECZNE = odpady niebezpieczne
MIESZANE = odpady mieszane
BIODEGRADOWALNE = odpady biodegradowalne
WYSYPISKO = odpady należy dostarczyć do punktu
odbioru/wysypiska odpadów Heftingsdalen/Østerhus
SPRZEDAWCA = odpady należy dostarczyć do punktów sprzedaży		
APTEKA = odpady należy dostraczyć do apteki
WETERYNARZ = odpady należy dostarczyć do weterynarza
POLICJA = odpady należy dostarczyć na policję
SPECJALNE POJEMNIKI = pojemniki na odzież,
ustawione w wielu miejscach w mieście
Więcej informacji znajdziesz na stronie:
www.sortere.no
Na naszej stronie internetowej znajdziesz
więcej informacji na temat segregacji
odpadów, ak uzyskać nowe worki do śmieci,
worki biodegradowalne, pojemniki na śmieci.
www.agderrenovasjon.no

Strzykawki i igły do strzykawek
– umieścić w szczelnej
plastikowej butelce z zakrętką
(mieszane)

