
                                                                                                                                                                                                                                               Polsk 
 

   
 

            

         
      

  
 

      
 

      
 

  

Odpady mieszane 
 
Tego  czego nie można ponownie użyć 
lub posortować  
należy wyrzucić do pojemnika z szarą 
pokrywą. 
Przedmioty o dużych gabarytach 
należy oddać do punktu 
recyklingowego. 
TAK  DZIĘKUJĘ! 
Pieluchy i podpaski 
Kwiaty 
Zniszczone buty  
Zimny popiół( w zawiązanej torebce, 
worku) 
Piasek z kociej kuwety 
Woreczki z psimi odchodami 
Papier po prezentach 
Worki po drewnie 
Brudne opakowania 
NIE DZIĘKUJĘ! 
Baterie 
Chemikalia 
Kamienie i piasek 
Przedmioty elektryczne 
	

Resztki spożywcze 
 
Należy wyrzucać do pojemnika z  
brązową pokrywą. 
Używaj woreczka do resztek 
spożywczych od SØIR. 

 
TAK DZIĘKUJĘ! 
Resztki spożywcze  
Ryby i owoce morza  
Warzywa i owoce  
Filtry do kawy, fusy i torebki z 
herbatą 
Paker do wycierania i serwetki 
 
NIE DZIĘKUJĘ! 
 
Popiół 
Odpady ogrodowe 
Rośliny doniczkowe 
Pieluszki i podpaski 
Zwierzęce ekskrementy  
Kamienie i piasek  
Duże kości i skóra 
	

Papier, tektura i 
kartony po napojach 

Należy wyrzucać do pojemnika z 
niebieską pokrywą. 
Wrzucać luźne do pojemnika. 
Dużych rozmiarów kartony należy 
zwracać do punktów recyklingu. 
TAK DZIĘKUJĘ! 
Opakowania po pizzy 
Gazety i periodyki 
Kartony po napojach 
Książki 
Papier do pisania 
Koperty 
NIE DZIĘKUJĘ! 
Mokry papier 
Błyszczący papier po prezentach 
Papier do wycierania i serwetki 
Używane papierowe kubki i 
talerze do 
LOTERI UŻYWANYCH KARTONÓW 
Zgnieć, złóż kartony po napojach( 
opakowania po napojach i 
płynnych produktach 
spożywczych) i wygraj 100000,- 
czytaj więcej na stronie søir.no 
	

Opakowania szklane i 
metalowe 

Należy wrzucać do pojemnika z 
pomarańczową pokrywą 
Wypłucz wcześniej i wrzuć luźno 
do pojemnika. 
TAK DZIĘKUJĘ! 
Szklane butelki  
Słoiki 
Puszki hermetyczne 
Tubki po żywności 
Folia i foremki aluminiowe 
Puszki po napojach,za które nie 
ma kaucji 
 
NIE DZIĘKUJĘ! 
Szklo do napojów 
Porcelana i ceramika 
Kryształy 
Lustra 
Żarówki 
Patelnie i garnki 
Naczynia żaroodporne 
Gwoździe i śruby 
Opakowania spray 
	

Opakowania 
plastikowe 

 
 Wyrzucać do worka na odpady 
plastikowe. 
Wypłucz wcześniej. 
Używaj worków od SØIR. 
TAK DZIĘKUJĘ! 
Folia plastikowa 
Plastikowe torebki 
Plastikowe opakowania 
( opakowania po jogurcie, 
śmietanie itp.) 
Opakowania po żywności  
Butelki po szamponie, mydle 
Opakowania po mięsie, owocach 
i warzywach 
Puste opakowania po środkach 
czystości 
NIE DZIĘKUJĘ, 
Brudne opakowania plastikowe 
Torby z mieszanych materiałów  
Zabawki 
Meble plastikowe  
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