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W jaki sposób sortować odpady?
Przeczytaj na następnej stronie, na co przetwarzane są odpady.

Zadzwoń pod numer tel. +47 952 53 515, jeżeli kosz nie został 
odebrany zgodnie z harmonogramem.

Odpady 
niebezpieczne

Odpady, które mogą być szkodliwe dla środowiska 
oraz zdrowia ludzi i zwierząt. 

DOSTAWA: Do zakładu przetwarzającego odpady.  

WSKAZÓWKI: Masz wątpliwości? 

Przyjmij, że odpad może być niebezpieczny. 
Pamiętaj, aby oznaczyć zawartość na butelce/
puszce. 

• Włóż czyste i suche opakowania plastikowe 
do specjalnych błyszczących worków 
dostarczonych przez SIM. 

• Ustaw worek obok kosza na papier lub 
powieś na koszu w dzień odbioru odpadów 
plastikowych i papierowych. 

• Jeśli skończyły się plastikowe worki, zawieś 
pusty worek używany do plastikowych 
opakowań na KOSZU NA PAPIER. Po 
opróżnieniu kosza kierowca zostawi na nim 
nową rolkę worków. Możesz także odebrać 
rolkę worków w najbliższym zakładzie 
przetwarzającym odpady.

• Opakowań plastikowych, które wydzielają 
zapachy, nie należy wrzucać do worka. 
Jeśli nie możesz oczyścić plastiku zimną 
wodą, wyrzuć 
go do odpadów 
resztkowych.

• Mogą to być na przykład szklane butelki, 
szklane słoiki, puszki z żywnością w 
puszkach, miękkie metalowe puszki, folia 
aluminiowa, puszki do piwa i napojów 
bezalkoholowych, metalowe pokrywki, 
metalowy korek, metalowe rurki i filiżanki.

• Jeśli szklane i metalowe opakowanie jest 
zanieczyszczone, musi znajdować się w 
odpadach resztkowych

• NIE UŻYWAJ plastikowych worków i toreb 
do bioodpadów! Plastikowe worki i torby 
zakłócają proces kompostowania.

• Używaj toreb wykonanych z papieru lub 
worków ze skrobi kukurydzianej, które są 
dopuszczone do kompostowania.

• Nie należy wrzucać liści,odpadów zielonych 
ani trocin na spód kosza, ponieważ łatwo 
ulegają zbiciu w zwartą bryłę. 

• Szkłonie nadaje się do kompostowania. 
• Po opróżnieniu kosz należy wyczyścić. 
• Umieszczenie gazet naspodzie kosza 

w okresie zimowym pomaga zapobiec 
przymarzaniu odpadów.

• Unikaj wrzucania dużych gałęzi do kosza. 
Pamiętaj, że konieczne jest zapewnienie 
całkowitego zamknięcia pokrywy.

• Nie upychać zbyt dużo papieru, ponieważ 
może on łatwo utknąć w koszu. W 
szczególności dotyczy to pudełek od pizzy i 
innych opakowań tekturowych. 

• Duże kartony można podrzeć, aby 
uniemożliwić ich utknięcie w koszu. 

• Papier nie może być mokry ani zabrudzony.  
• Nie trzeba usuwać zszywek ani taśmy 

klejącej.
• Wszystkie kartony po napojach można 

poddać recyklingowi, zarówno duże, jak i 
małe, z zakrętkami i pokrywkami lub bez 
nich. Kartony należy wrzucać do kosza na 
papier.

• W wietrzne dni zabezpiecz pokrywę, 
ponieważ kosz na papier może się łatwo 
przewrócić.

• Odpady wielkogabarytowe należy 
dostarczyć do zakładu przetwarzającego 
odpady. 

• Nie przepełniać kosza, ponieważ stanie się 
celem dla ptaków i innych zwierząt. 

• Zabrudzony plastik należy wyrzucić do 
odpadów resztkowych.

• Elektrośmieci i odpadów niebezpiecznych 
NIE WOLNO wrzucać do pojemnika na 
odpady resztkowe!

Bio Papier Odpady 
vresztkowe

Opakowania 
plastikowe

Opakowania 
szklane i 
metalowe

Odpady żywnościowe i ogrodowe 
z gospodarstw domowych, bez 
opakowania.

Papier i tektura, które nie są 
wilgotne lub zabrudzone.

Odpady mieszane i odpady, które 
nie są ujęte w innych kategoriach 
sortowania odpadów.

Plastik, który był używany jako 
opakowanie i jest czysty i suchy.

Z reguły szklane i metalowe 
opakowania (puszki), w których 
znajdowała się żywność lub napoje.

WSKAZÓWKI

WSKAZÓWKI

WSKAZÓWKI
WSKAZÓWKI

WSKAZÓWKI

Tylko worki i torby 
oznaczone symbolem:

są dopuszczone do 
pojemnika na bioodpady.



ZAKŁADU  
PRZETWARZAJĄCEGO 
ODPADY

Austevoll, Porsdalen 
 
Bømlo, Hollundsdalen 
 
Fitjar, Svartasmåget 
 
Kvinnherad, Husnes strefa przemysłowa 
 
Stord, Heiane zakład przetwarzający odpady 
 
Sveio, Sveiåsen 
 
Tysnes, Eredalen 

Godziny otwarcia i więcej informacji można znaleźć na 
naszej stronie internetowej, w aplikacji SIM lub w kalendarzu 
odbioru odpadów. 

STORD
BØMLO

AUSTEVOLL

TYSNES

KVINNHERAD

SVEIO

FITJAR

Stacje przetwarzające odpady SIM.

SIM
APP

Pobierz aplikację SIM, wyszukując
«Kalendarz opróżniania karty SIM» w 
Google Play™ lub App Store®.

Odwiedź nas na Facebooku 
facebook.com/SIMrenovasjon

W jaki sposób są wykorzystywane 
odpady?

Kosz nie został opróżniony?
Zadzwoń do obsługi na numer tel.  
+47 952 53 515.

Pęknięty kosz / chcesz 
wymienić kosz?   
Zadzwoń do naszej dystrybutorni na numer tel. 
+47 53 45 78 50 lub zgłoś pocztą elektroniczną 
pod adresem: e-mail sim@sim.as.  

Wymiana koszy odbywa się co 5 tygodni. W 
naszych centrach utylizacji można również 
dokonać wymiany pojemnika na śmieci.

Zobacz także na stronie www.sim.as, aby uzyskać więcej 
informacji, np.:

• przewodnik selektywnej 
zbiórki odpadów w innych 
językach

• kalendarze odbioru 
odpadów

• dni odbioru odpadów

• ceny
• akcje oczyszczania
• kompostowanie
• wynajem kontenera

Bioodpady:
Są przerabiane na nową ziemię 
kompostową, którą można kupić w każdym 
zakładzie przetwarzającym odpady SIM.

Odpady papierowe:
Są przerabiane na nowy papier / nowe 
kartony.

Odpady resztkowe:
Służą do odzysku energii i są przetwarzane 
na elektryczność i ogrzewanie miejskie. 

Opakowania plastikowe:
Są przetwarzane na nowe produkty 
plastikowe. Na przykład pudełka, kosze na 
śmieci, krzesła biurowe, donice, rury, węże, 
wieszaki na ubrania, tkaniny (polar), części 
samochodowe, butelki, folię spożywczą, 
torby reklamowe itp.

Odpady niebezpieczne:
Są przekazywane do kontrolowanego 
składowania na wysypisku lub spalania.

Opakowania szklane i metalowe:
Są przerabiane na nowe szkło, szkło 
piankowe, izolację, gwoździe, śruby, 
spinacze do papieru, narzędzia ogrodnicze, 
opakowania, obręcze kół i części rowerowe.
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