Przyczyniaj się do tworzenia lepszego środowiska
- każdego dnia!
Wszyscy, którzy mieszkają w Asker, mają obowiązek
segregowania swoich odpadów Oto prosty opis tego, jak
należy je segregować. Rozłóż kartkę i powieś ją wewnątrz
szafy!

Park odpadów Yggeset

Tutaj możesz oddać odpady, które zostaną
przesłane dalej dla dalszej obróbki,
uwzględniającej ochronę środowiska
oraz w celu odzysku.

Segregacja odpadów
- tak należy postępować

Punkty zwrotu

Na terenie całej gminy znajdują się punkty
odbioru opakowań szklanych i metalowych,
opakowań plastikowych, matriałów tekstylnych i
niebezpiecznych odpadów. Szukaj informacji na
stronach internetowych gminy o tym, gdzie takie
punkty się znajdują..

Sklep z używanymi towarami na
Jørgensløkka
Tutaj możesz dokonać wiele udanych zakupów!
Telefon: 66 90 92 48

Asker kommune
Centrala : 66 90 90 00
Centrum Obsługi Obywatela: 66 90 90 90
www.asker.kommune.no/kildesortering
e-mail: kildesortering@asker.kommune.no
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Segreguj odpadytwórz wartości

Polsk

Odpady żywności

Odpady żywnoś ci:
• Wszelkiego radzaju resztki żywności
(także z mięsa, ryb i skorupiaków)
• Mniejsze resztki kości
• Skorupki od jajek
• Resztki warzyw, owoców i jagód
• Fusy po kawie, bez filtra i z filtrem
• Torebki herbaty
• Papier do wycierania i serwetki
Tak należy postąpić:
Odpady umieszcza się w torebce bio w koszu
na odpady żywności. Torebkę bio zawiązuje
się i umieszcza w pojemniku przed domem,
który ma brązową pokrywę.
Nie wyrzucaj:
• Oleju do smażenia/oleju spożywczego
(należy przelać do pojemnika palnego z
pokrywką i umieścić w pozostałych
odpadach)
• Popiołu (zimny popiół umieszcza się w
pozostałych odpadach)
• Pieluch (pozostałe odpady)
• Torebek po odchodach psów (pozostałe
odpady)
• Odpady z ogrodu (można odwieźć do
Parku Odpadów Yggeset)
• Kwiatów ciętych i roślin w doniczkach
(pozostałe odpady i kompost)

Papier/tektura/
kartoniki po napojach
Papier/tektura/kartoniki po napojach:
• Gazety
• Tygodniki
• Broszury/reklama
• Torebki papierowe, na przykład d
chleba, mąki
• Worki papierowe
• Pudełka z kartonu
• Opakowania kartonowe, np. od pizzy
towarów do zamrażania, kartoniki na
jajka, kartoniki po winie.
• Środek papieru toaletowego i kuchennego
• Katalogi telefoniczne
• Koperty
• Książki typu pocket/z miękką oprawą
• Kartoniki po mleku, śmietanie, soku,
budyniach, sosach, proszkach do prania
Tak należy postąpić:
W/w odpady umieszcza się w pojemniku
przed domem, który ma zieloną pokrywę.
Karoniki po napojach należy wypłukać,
osuszyć, złożyć i umieścić kilka w jednym.
Nie musisz ściągać spinaczy, zszywek, taśm
albo okienek z kopert, które mają okienka, ani
korków z kartoników po napojach.
Jeżeli często masz za dużo papieru, możesz
zamówić większy pojemnik, który zostanie
dostarczony ci do domu bezpłatnie.
Ekstra kartony, które kładzie się obok, należy
złożyć po to, aby zostały zabrane
Nie wyrzucaj:
• Zszywanych książek (przeznacz na
odpady pozostałe albo oddaj do sklepu z
przedmiotami używanymi/na pchli targ/ do
biblioteki)
• Paieru kuchennego (do odpadów żywności)
• Pobrudzonego papieru (do odpadów
pozostałych)
• Papieru na prezenty/na Gwiazdkę (do
odpadów pozostałych)

Opakowania szklane
i metalowe
Opakowania szklane i metalowe to takie
opakowania, w których było jedzenia,
picie albo inne artykuły gospodarstwa
domowego:
• Szkło (po dżemie, sosach, jedzeniu dla
dzieci)
• Butelki (po soku, winie)
• Puszki po konserwach
• Folia aluminiowa
• Foremki z folii np. po zapiekance rybnej
• Zakrętki, korki, puste blaszki aluminiowe po
niskich świeczkach (telys)
• Tubki ( po majonezie, kawiorze)
Tak należy postąpić:
Dobrym pomysłem moż być wydzielenie
miejsca pod blatem kuchennym na
opakowania szklane i metalowe. Wypłucz
najgorsze resztki jedzenia zimną wodą.
Zbieraj i weź do punktu odbioru w najbliższym
sklepie z artykułami codziennego użytku.
Nie wyrzucaj:
• Kieliszków do wina, kryształów (oddaj do
odpadów pozostałych)
• Szyb okiennych (do odpadów pozostałych)
• Żaroodpornych form (do odpadów
pozostałych)
• Ceramiki/porcelany (do odpadów
pozostałych)
Wyżej wymienione produkty nie mają takiej
samej temperatury stapiania jak opakowania
szklane, a także zanieczyszczają surowe
szkło. Ostre przedmioty należy dobrze
zapakować, aby uniknąć ran ciętych.

Opakowania plastikowe

Opakowania plastikowe to takie
opakowania, w których było jedzenie,
picie albo inne artykuły gospodarstwa
domowego:
• Folia plastikowa
• Torebki plastikowe
• Butelki plastikowe (po szamponie, soku)
• Karnistry plastikowe
• Pudełka plastikowe (po jogurcie, śmietanie)
• Doniczki plastikowe i podstawki na rośliny
• Plastik koloru aluminiowego (torebki po
czipsach, torebki po kawie, opakowania od
produktów na kanapki itp.)
• xxxxxxx
Styropian
Tak należy postąpić:
Wypłucz najgorsze resztki jedzenia zimną
wodą.
Jeżeli uzyskanie czystego opakowania
jest zbyt uciążliwe, wyrzuć je do odpadów
pozostałych. Umieszczaj czysty plastik do
worków plastikowych albo do pojemnika przed
domem. Rozdawanie worków plastikowych
odbywa się raz w roku. Jeżeli korzystasz
z roz-wiązania grupowego, opakowanie
plastikowe umieszcza się w pojemniku przed
domem, który ma niebieską pokrywę.
Nie wyrzucaj:
• Zabawek plastikowych, długopisów (wyrzuć
do odpadów pozostałych)
• Mebli ogrodowych ( do Parku Odpadów
Yggeset)
• Kaloszy, butów, wiader (do odpadów
pozostałych)
• Narzędzi kuchennych (do odpadów
pozostałych)
• Butelek i pojemników, które zawierały
ekstremalnie niebezpieczne albo trujące
odpady ( do niebezpiecznych odpadów)
• Migotających butów (do odpadów EE)

Niebezpieczne odpady
i odpady EE

Odpady pozostałe

Odpady pozostałe to takie odpady, które
pozostają po wysegregowaniu odpadów
nadających się do odzysku:
• Bardzo zabrudzony papier i plastik
• Papier kuchenny z resztkami mydła
• Pieluchy i podpaski
• Porcelana i ceramika
• Formy żaroodporne
• Zimny popiół i resztki wypalonych
papierosów
• CD
• Bawełna, plaster,bandaże
• Twardy plastik, na przykład zabawki,
długopisy, narzędzia kuchenne
• Guma
• Papier do pakowania prezentów, papier
używany na Gwiazdkę
Tak należy postąpić:
Odpady umieszcza się w torbach po
zakupach, zawiązuje się i umieszcza w
pojemniku prze domem, który ma szarą
pokrywę.
Nie wyrzucaj:
• Baterii (odpady EE)
• Migotających butów
(odpady EE)
• Używanej odzieży i obuwia (oddaj do
Fretexu/ Uff)
Jeżeli okresowo masz za dużo odpadów,
możesz kupić dodatkowo niebieskie worki w
Centrum Obsługi Obywatela albo na stacjach
benzynowych Shella. Jeżeli cały czas masz
zbyt dużo odpadów, możesz zamówić większy
pojemnik przed dom wnosząc większą opłatę
za wywóz śmieci. Najpierw zadaj sobie
pytanie: Czy jest możliwe lepsze sortowanie
odpadów?
Zostaje niewiele odpadów pozostałych,
kiedy wszystko segregujemy!

Niebezpieczne odpady i odpady EE
(odpady elektryczne i elektroniczne):
• Farby/bejca/lakier/podkład
• Olej/benzyna
• Rozpuszczalniki/środki ochrony roślin/
kwasy
• Termometry/rtęć
• Puszki spray
• Środki do prania
• Wszelkiego typu baterie
Powyższe odpady oddaje się za darmo
w oryginalnym opakowaniu albo innym
opakowaniu, które sam oznaczasz, do
punktów przyjmowania niebezpiecznych
odpadów (Farlig avfall-mottak) albo do Parku
Odpadów Yggeset.
•
•
•
•
•
•
•

Artykuły gospodarstwa domowego
Radio i tv
Wyposażenie komputerowe
Telefony komórkowe
Aparaty elektryczne
Narzędzia elektryczne
Zabawki elektryczne/karty urodzinowe z
dźwiękiem
• Buty migotające
• Żarówki oszczędnościowe/żarówki/
jarzeniówki
To oddaje się bezpłatnie do sklepów
elektrycznych, do punktów przyjmowania
niebezpiecznych odpadów albo do Parku
Odpadów Yggeset. Sklepy mają obowiązek
przyjmowania tychże odpadów, jeżeli
sprzedają podobne produkty, niezależnie od
tego, czy ty kupujesz coś nowego, czy nie.
Czerwony pojemnik
Niebezpieczne odpady i odpady EE, które
mieszczą się w czerwonym pojemniku, gdy
pokrywa go zamyka, są zabierane dwa razy
w roku.

