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Pamiętaj o ustawieniu pojemnika w taki sposób aby:
•	 Stał zwrócony właściwą strona, otworem w stronę samochodu
•	 W odległości 1-3 metrów od krawężnika
•	 Nie był ustawiony przy ścianie, drzewie, murze itp
•	 Odległość między pojemnikami powinna wynosić 20 cm
•	 Pojemniki nie powinny stanowić przeszkody dla pługów 

śnieżnych
•	 Pojemniki nie powinny być przepełnione - pokrywa powinna 

być założona przy wypróżnianiu
Wszystkie gospodarstwa domowe w gminie mają obowiązek 
dostarczania odpadów.

Duży pojemnik na papier (o jeden rozmiar większy 
niż pojemnik na odpady ogólne) można zamówić bez 
dodatkowych kosztów.
Większe pojemniki czy inny abonament można zamówić 
kontaktując się z nami, cennik można sprawdzić na 
www.vor.no

Zajrzyj do nas na Facebook

Pobierz app “Min renovasjon” z kalendarzem 
i przypomnieniem o dniu zbiórki.

Zapraszamy do nas na 
Miljøstasjonen w Hovdebygda

Witamy nowych abonentów!

Odpady żywności
Co 2 tygodnie

Odpady ogólne
Co 4 tygodnie

Opakowania ze 
szkła i metalu
Co 13 tygodni

Opakowania 
plastykowe
Co 4 tygodnie.
Wejdź do pojemnika 
papierowego w dniu 
opróżnienia

Małe odpady 
elektryczne i 
odpady szkodliwe
Wywozi się na Stacje 
utylizacji śmieci 
(Miljøstasjon)

Papa/papier/ 
kartony
Co 4 tygodnie

W dniu zbiórki

Standardowe opłaty za utylizację śmieci

Jesteśmy otwarci od poniedziałku od 08:00 do 15:30, we wtorek 
od 11:00 do 19:00 oraz od środy do piątku od 08:00 do 15:30.

W soboty czynne od 9.00-12.00 w okresie
1 marca do 31 października, z wyjątkiem miesiąca lipca.



Odpady ogólne

Małe odpady elektryczne i  
odpady szkodliwe Opakowania ze szkła i metalu 

Opakowanie plastikowe

Odpady żywności

Jak sortować śmieci w domu

Papa/papier/kartony

To czego nie można posortować w domu dostarcza 
się na Miljøstasjonen lub do innego oficjalnego punktu 
odbioru śmieci. Cennik za dostawę na Miljøstasjon 
znajdziesz na naszej stronie internetowej www.vor.no. 

Torebki plastykowe 
na psie odchody

Zimny popiół Zepsute zabawki

Papier pakunkowy

Butelki

Tuby metalowe Folia i formy 
aluminiowe

Pokrywy

Słoiki Puszki

Kartony po pizzy

Rolki po papierze 
toaletowym

Kubki plastikowe

Butelki po keczupie

Opakowania po 
wędlinach, serze itp

Butelki po  
szamponie

Torby plastykowe

Żarówki Pojemniki po 
sprayu

Wiaderka po 
farbach

Telefony 
komórkowe

Maszynki do goleniaBaterie

Papier Kartony do napojów

Gazety
Kartony po jajkach

Torby pokryte 
folią aluminiową Doniczki 

plastykowe

Uszkodzenia z pojemników na śmieci 
Jeśli pojemnik na śmieci jest uszkodzony, skontaktuj się z 
nami aby go wymienić.

Skórki od bananów Skorupki od jajek Małe kości

Resztki żywności

Pampersy

Fusy od kawy  
i filtry

Tylko odpady żywności, żadnych opakowań. Odpady 
żywności wyrzuca się do zielonych toreb  
plastykowych. Przykład:

Wszystko czego nie można odzyskać materiałowo.
Przykład:

Tylko same opakowania. 
Przykład:

Pamiętaj o wypłukaniu kartonów po napojach, złożeniu 
ich i upchaniu. Napisz na nich swoje nazwisko i numer 
telefonu żeby uczesniczyć w Returkartonglotteriet 
(Loteria  zbiórki kartonów). Przykład:

Tylko same opakowania. Pamiętaj o mocnym 
zawiązaniu worka i zaniesieniu go do pojemnika na 
papier przed dniem zbiórki. Przykład:

Wypróżnij pojemnik na Miljøstasjonen. Przykład:

    =  Tylko same opakowania

Wycieraczki


