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W ten sposób
segregujesz odpady

Odpady organiczne

Makulatura

Odpady mieszane

Do pojemnika z brązową pokrywą
możesz wrzucać:

Do pojemnika z niebieską
pokrywą możesz wrzucać:
• Gazety, papier reklamowy,
czasopisma
• papier zeszytowy, papier do
ksero, koperty
• Opakowania kartonowe, kartony
po napojach
Papier nie może być mokry ani
zabrudzony resztkami jedzenia.
Nie musisz usuwać zszywek ani
naklejek.

Większość odpadów pozostałych
po oddzieleniu odpadów organicznych i papieru, można wyrzucić
do pojemnika z czarną pokrywką:

Tego NIE MOŻESZ wrzucać:
• Plastik
• Szkło
• Metal
• Odpady niebezpieczne
• Odpady elektryczne i
elektroniczne (EE)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Resztki jedzenia wszelkiego
rodzaju
Fusy kawowe, filtry do kawy,
saszetki herbaciane
skorupki od jajek, resztki
krewetek i innych skorupiaków
zwiędłe kwiaty, stare rośliny
doniczkowe (bez doniczki!)
Liście, odpady ogrodowe, wióry
Papier kuchenny, serwetki
papierowe
Kartony po jajkach, niewielkie
ilości papieru gazetowego
kości, pióra, włosy

Tego NIE MOŻESZ wrzucać:
•

Plastik, szkło, metal, kartony po
mleku, odpady elektryczne i elektroniczne (EE), odpady niebezpieczne, drewno malowane lub
impregnowane ciśnieniowo.

Sunnhordland

•
•
•
•

Odpady z materiałów
mieszanych
Guma, skóra
Worki do odkurzacza, pieluchy
papierowe
Ceramika

Tego NIE MOŻESZ wrzucać:

•
•
•
•

Odpady niebezpieczne
odpady elektryczne i
elektroniczne/ AGD
Okna zawierające PCB
materiały impregnowane
ciśnieniowo
Opony samochodowe
Resztki jedzenia

Svartasmoget telefon 53 45 78 50

Interkommunale
N-5419Lonavegen
Fitjar telefaks
Besøksadresse:
20 53 45 78 60
Fjell vatn,
avløp og renovasjon AS
Razem w staraniach o lepsze
środowisko

Pb 264, 5342 Straume
Telefon: 56 31 59 30
Telefaks: 56 31 59 31

MiljøverkVakttelefon:
IKS
917 29 717e-mail sim@sim.as

postboks@fjellvar.as
www.fjellvar.as

www.sim.as

