POLSK

Lista sortowania odpadów:
Odpady zmieszane to:

Odpady
zmieszane

›
›
›
›
›
›
›

Pampersy i podpaski higieniczne
Książki w sztywnych okładkach
Płyty CD i kasety video
Papier do pakowania
Szkło nie będące opakowaniem
Guma, skóra
Odchody zwierząt domowych,
piasek dla kotów i ptaków
(w niewielkich ilościach)

› Formy żaroodporne
› Zimny popiół

WŁÓŻ DO PLASTIKOWEJ TORBY I DOBRZE ZAWIĄŻ

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Kryształ
Kosmetyki
Odpady spożywcze
Papier spożywczy i papier do
pieczenia
Plastikowe zabawki, klocki lego itp.
Plastik nie będący opakowaniem
Porcelana
Lustro
Strzykawki (należy dobrze zapakować w

gazetę lub włożyć do butelki po napojach itp.)

Odpady papierowe to/ odpady kartonowe to:
			

Papier i karton

› Karton falisty
› Pudła kartonowe (podrzyj na kawałki
lub złóż razem)

UWAGA! Duże ilości kartonu
należy zwrócić do punktu zbiórki
lub punktu recyklingu

WŁÓŻ DO PLASTIKOWEJ TORBY I DOBRZE ZAWIĄŻ

› Torebki po chipsach
› Plastikowe tacki (w których kupuje się

› Plastikowe kubki i zakrętki (oprócz
butelek, które można oddać do skupu)

› Plastikowa folia (folia do pakowania

mięso, drób itp.)

Opakowania
plastikowe

(dobrze zapakować)

UWAGA! Wszytko należy
wkładać do worków
PAPIER I KARTON WYRZUCAJ LUZEM

› Gazety
› Kartony po artykułach spożywczych
(np. po pizzy itp.)
› Książki – tylko w miękkich okładkach
›
Drukowana
reklama
› Kartony po napojach (umyj je i złóż je
› Papier do pisania/drukarek
razem, włóż po kilka do jednego)
› Czasopisma
› Kartony po jajkach
› Tygodniki
› Kartony po sokach i deserach
› Kartony po środkach czystości
› Koperty (również z okienkiem)

Odpady plastikowe to:

› Torebki do odkurzaczy
› Torebki po zupach w proszku
› Brudny papier i opakowania
kartonowe
› Brudne opakowania plastikowe
› Papier kuchenny
› Zużyta odzież i buty
› Rozbite szyby okienne

mebli itp.)

› Pudełka po lodach
› Torebki po kawie (plastikowe)

› Plastikowe torby
› Plastikowe wiaderka (po zupach itp.)
› Papier po czekoladzie

› Plastikowe kanistry

Odpady
niebezpieczne to:
›

Odpady
niebezpieczne

› Baterie
› Środki wybielające, chlor, chlorek
amonu (salmiak)
› Środki do pielęgnacji samochodów
i łodzi
› Opakowania po odpadach
niebezpiecznych
› Nierozbite żarówki/żarówki
energooszczędne
› Szmaty nasączone olejem lnianym/
rozpuszczalnikami (włożyć do szczelnego
pojemnika z wodą)

› Termometry z rtęcią
› Świetlówki (włożyć do oryginalnych
opakowań i położyć obok pojemnika)

›
›
›
›

Farby, bejce, lakiery, klej
Rozpuszczalniki do farb i lakierów
Środki ochrony roślin
Drobne urządzenia elektryczne
(detektory dymu, telefony komórkowe,
suszarki do włosów itp.)

› Butelki po sprayu
› Oleje silnikowe i odpady smolne
› Rozpuszczalnik mineralny

Szkło/metal

Biuro obsługi klienta:
Telefon 72 54 05 40
kildesortering@trv.no
www.trv.no

› Amunicję i środki wybuchowe
należy oddać na policję.
› Przeterminowane lub niezużyte
leki należy oddać do apteki.
UWAGA! Strzykawki należy
dobrze zapakować i wyrzucić
razem z odpadami zmieszanymi.

(white spirit), etanol (rødsprit) itp.

Opakowania szklane i metalowe to:
› Foremki/formy aluminiowe
› Słoiki po żywności dla dzieci
› Puszki zamykane hermetycznie

› Zabawki (na baterie/prąd)

› Słoiki po dżemach
› Butelki po winie

Można oddać do punktu zwrotu odpadów lub zakładu recyklingu
Najbliższy punkt zwrotu odpadów znajduje się na www.trv.no.

Następujące odpady to odpady zmieszane:
Formy żaroodporne
Kryształ
Porcelana
Lustro
Rozbite szyby okienne
(dobrze zapakować)

URZĄD OCZYSZCZANIA MIASTA

