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PRZEWODNIK DO SEGREGACJI ODPADȮW DLA KRISTIANSAND, SOGNDALEN I VENNESLI
W DOMU

PUNKT ZBIȮRKI ODPADȮW

S TA C J A R E C Y K L I N G U

Bioodpady

Tektura/papier/
karton

Odpady zmieszane

Czyste opakowania
plastikowe

Opakowania
szklane/metalowe

Tekstylia/ubrania/
buty

Przedmioty do
ponownego użytku

Odpady ogrodowe

Elektroodpady

Odpady
niebezpieczne

Odpady innego
rodzaju

Obierki/ogryzki/zleżałe
owoce/warzywa

Gazety

Woreczki na psie
odchody, Pieluszki

Reklamówki

Folia aluminiowa/
opakowania aluminiowe

Ubrania

Meble

Trawa

Zabawki elektryczne

Drewno impregnowane

Materiały i drewno

Książki

Liście

Farby/bejce/lakiery

Żelazo i metale

Talerze, filiżanki i
spodeczki

Opadłe owoce

Reklamy

Buty

Pieczywo/ciasta
Worki do odkurzaczy
Tygodniki/czasopisma/
magazyny/książki
Torebki po herbacie/filtry
do kawy/fusy z kawy

Ręczniki

Świece stearynowe,
niedopałki, tubki
plastikowe

Opakowania plastikowe
po mięsie, drobiu, rybach,
owocach, warzywach i
obkładach do chleba

Migające buty

Rośliny, kwiaty, liście,
patyki i gałęzie

Opony samochodowe

Maszynki do golenia

Firany
Rowery

Korki metalowe

Zużyte oleje silnikowe

Patyki/gałęzie

Okna
Suszarki do włosów
Chemikalia

Nakrętki metalowe

Odpadki mięsne/kości

Mniejsze ilości
zabrudzonego papieru do
wycierania

Kleje

Puszki po konserwach

Kartony po mleku/sokach

Skorupki od jajek,
Skorupki od orzechów

Telefony komórkowe

Słoiki/butelki

Ostudzony popiół/węgiel
do grilla

Koperty
Ryby/skorupiaki

Kanistry plastikowe/
kubki plastikowe/pudełka
plastikowe

Popsute zabawki

Kartony po pizzy/
jogurcie/płatkach
śniadaniowych

Puste rolki po papierze
do wycierania/papierze
toaletowym

Kartoniki/tacki

Pościel

Butelki plastikowe do
środków czyszczących/
szamponów/dressingów

Styropian

Chwasty
Narty
Sprzęt komputerowy

Zdarte tekstylia/ubrania/
buty

Doniczki z plastiku

Baterie/akumulatory

Puszki bez kaucji
po piwie/napojach
orzeźwiających

Taczki

Rośliny doniczkowe/
kwiaty

Różne przedmioty
plastikowe

Zegarki

Żarówki energooszczędne

Błyszczący papier do
pakowania prezentów
Torebki po kawie/
chipsach

Zabrudzony plastik
i papier

Pudełka po tabace snus

Tubki metalowe

Działające urządzenia
elektryczne

Wykładziny podłogowe

Sprzęt AGD
Choinki

Pojemniczki po świeczkach
do podgrzewania

Spirytus mineralny
Whitesprit
Przewody

Nie wrzucaj odpadów
z opakowań do
bioodpadów

Możesz otrzymywać
bezpłatne
powiadomienia SMS-em
o opróżnianiu zielonego
pojemnika

Odpady zmieszane do
pozyskiwania energii,
czyli odpady łatwopalne

W razie potrzeby
wypłócz plastik w
zimnej wodzie

Bez resztek
jedzeniowych

Również ubrania, które
są trochę zniszczone

Oszczędzaj środowisko
i oddawaj rzeczy w
dobrym stanie do
ponownego użycia
zamiast je wyrzucać

Rośliny z czarnej listy
to odpady zmieszane

Oferujemy bezpieczny
odbiór zużytego sprzętu
komputerowego

Najlepiej jest dostarczać
odpady niebezpieczne
w oryginalnym
opakowaniu

Odpady zmieszane to
takie odpady, jakie
pozostają po segregacji
odpadów

Brązowy pojemnik na
bioodpady

Zielony pojemnik na
tekturę/papier/karton

Szary pojemnik na odpady
zmieszane

Szary pojemnik na czyste
opakowania plastikowe

Pojemnik igloo na
opakowania szklane i
metalowe

Kontenery UFF na tekstylia.
Inne pojemniki na tekstylia

Oddzielna hala lub
kontener z rzeczami
używanymi

Wydzielone miejsce na
odpady ogrodowe

Oddzielna hala na
elektroodpady

Oddzielna hala na odpady
niebezpieczne

Segreguje się do
kontenerów
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