
Broszura informacyjna 
o sortowaniu odpadów  
u ich źródła 
Informacje dotyczą wyłącznie gospodarstw dotyczące
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Które odpady należy sortować u źródła, i w jaki sposób? 
Odpady sortowane u ich źródła mogą być zawracane do obiegu. Zawracając odpady do obiegu,  
generujemy mniej zanieczyszczeń niż wytwarzając produkty z nowych materiałów. 
 
Obowiązkiem każdego gospodarstwa domowego i każdej spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty  
majątkowej jest sortowanie u źródła z wykorzystaniem pojemników na odpady, które zapewnia MOVAR.  
Dla ułatwienia sortowania wszystkie pojemniki mają na pokrywach etykiety i są oznaczone szczególnymi 
kolorami, objaśnionymi poniżej.  
 

NIEBIESKI:  tektura, papier, kartony po napojach 

JASNOSZARY: plastikowe opakowania 

ZIELONY:  szklane i metalowe opakowania po napojach i żywności 

CZARNY:  odpady komunalne 
 
W przypadku plastikowych opakowań masz do wyboru sortowanie w pojemniku lub w plastikowym worku. 

ELASTYCZNY 

HARMONOGRAM 
ODBIORU ODPADÓW
Poprawne sortowanie odpadów przez gospodarstwa domowe przyczynia się do  
zmniejszenia ilości odpadów komunalnych.  
Pozwala nam to oferować mniejsze pojemniki na odpady komunalne lub planować rzadsze odbiory 
odpadów komunalnych.  To z kolei przekłada się na obniżenie naliczanych opłat z tytułu odbioru  
odpadów. Przekonaj się, co do zaoferowania na tym polu ma Twoja gmina.

Potrzebujesz większego pojemnika na śmieci? Z wyjątkiem pojemnika na odpady komunalne,  
możesz zażyczyć sobie nieodpłatnego zapewnienia większych pojemników któregokolwiek typu. 
 
Jeżeli mieszkańców pragnących współdzielić pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów  
sortowanych jest więcej, skontaktuj się z MOVAR. Przekłada się to na zmniejszenie liczby pojemników na 
odpady, a w większości przypadków także na obniżenie naliczanych opłat z tytułu odbioru odpadów.

Odpady komunalne są w usuwaniu znacznie droższe niż odpady pozostałych typów. 
Sortowanie odpadów u ich źródła jest w każdym przypadku korzystne – zarówno dla środowiska 
naturalnego, jak i dla Twojego portfela. W
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Czy wiesz, że…? 

Z tektury i papieru powstają nowe produkty, takie jak papier toaletowy, ręczniki kuchenne czy  
papier do drukarki. Kartony po napojach przetwarza się między innymi na szkicowniki, foldery,  
koperty i papier do drukarki.

TEKTURA, PAPIER, 
KARTONY PO NAPOJACH 

(pojemnik z niebieską pokrywą)

Co powinno do niego trafiać 

tektura i papier – m.in. gazety, czasopisma, ulotki, kartony po pizzy, jajkach, tektura 

falista itp.; kartony po mleku, sokach, jogurcie pitnym, deserach, sosach itp. 

 
Do tego pojemnika wyrzucać można wyłącznie tekturę, papier i kartony po napojach  

– luzem, nie pakując ich np. w plastikowe worki.  

 
 

ODPADY, JAKICH NIE 
NALEŻY DO NIEGO W

RZUCAĆ 

segregatory, kołonotatniki, książki w twardej oprawie, błyszczący papier pakowy, 

papier z resztkami żywności, tłuszczu, farby, lakieru itp. 

 
Kartonowa loteria: Aby wziąć udział w losowaniu, opłucz i złóż kartony, po czym 

uformuj z nich „kłodę”, tzn.  umieść sześć kartonów wewnątrz siódmego.  

Opatrz ją swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu. Wypełniony 

karton umieść w pojemniku na tekturę, papier i kartony po napojach. Więcej 

informacji: www.grontpunkt.no
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Czy wiesz, że…? 

Z plastikowych opakowań powstają nowe produkty z tworzyw sztucznych, takie jak plastikowe  
torby, worki na śmieci czy odzież z polaru.

PLASTIKOWE OPAKOWANIA 
(przezroczysty worek albo pojemnik  
z szarą pokrywą)

Co powinno do niego trafiać? 

wszelkiego rodzaju plastikowe opakowania – butelki, puszki, pojemniki, folia, 

dzbanki, osłonki roślin doniczkowych itp. 

 
UWAGA! Wyrzucane opakowania muszą być puste i czyste; w razie potrzeby 

płucz je w zimnej wodzie. 

 

 
ODPADY, JAKICH NIE 

NALEŻY DO NIEGO W
RZUCAĆ:  

meble ogrodowe, utensylia kuchenne, plastikowe kanistry, kosze i tuby, odzież 

przeciwdeszczowa, zabawki, butelki po wyrobach stwarzających zagrożenie,  

takich jak oleje, farby, lakiery, kleje, lekkie paliwo itp.
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Czy wiesz, że…? 

Szkło przetwarza się między innymi na nowe szyby, izolację, materiały ściekowe i beton  
wzmacniany włóknem szklanym. Metal przetapia się na nowe surowce.

SZKLANE I METALOWE 
OPAKOWANIA PO NAPOJACH 
I ŻYWNOŚCI 
(pojemnik z zieloną pokrywą)

PLASTIKOWE OPAKOWANIA 
(przezroczysty worek albo pojemnik  
z szarą pokrywą)

Co powinno do niego trafiać? 

wyłącznie opakowania po napojach i żywności – słoiki po dżemach, szklane  

butelki, tubki i puszki po przyprawach, konserwy itp. 

 
Do tego pojemnika wyrzucać można wyłącznie szklane i metalowe opakowania 

po napojach i żywności – luzem, nie pakując ich np. w plastikowe worki.  

 
UWAGA! Wyrzucane opakowania muszą być puste i czyste; w razie potrzeby 

płucz je w zimnej wodzie.

 
 

 
ODPADY, JAKICH NIE 

NALEŻY DO NIEGO W
RZUCAĆ:  

Garnki, patelnie i pokrywki, narzędzia, części samochodowe i rowerowe, szkło 

ognioodporne, szklanki, kryształy, porcelana, ceramika, lustra, szyby, żarówki, 

świetlówki, opakowania po wyrobach stwarzających zagrożenie, takich jak oleje, 

farby, lakiery, kleje itp.
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ODPADY KOMUNALNE 
(pojemnik z czarną pokrywą)

Czy wiesz, że…? 

Energię pozyskuje się z odpadów komunalnych poprzez spalanie.

Co powinno do niego trafiać? 

odpady nienadające się do recyklingu – między innymi pieluszki, zabrudzone 

opakowania z plastiku oraz papier, tekstylia, przedmioty z tworzyw sztucznych, 

resztki żywności, porcelana i ceramika w niewielkich ilościach itp.  

 

ODPADY, JAKICH NIE 
NALEŻY DO NIEGO W

RZUCAĆ: 

• odpady gabarytowe – meble, rowery, materiały, pozostałości po budowach,  

 remontach i rozbiórkach itp. 

• zużyte wyroby i urządzenia elektryczne i elektroniczne – żarówki, lampy,  

 radia, świecące buty itp. 

• odpady stwarzające zagrożenie – baterie, oleje, farby, lakiery, kleje,  

 lekkie paliwa, puszki z aerozolami itp.
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KONIECZNE JEST SORTOWANIE U ŹRÓDŁA PONADTO NASTĘPUJĄCYCH  
ODPADÓW: 
Odpady niebezpieczne stwarzają poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Z tego 
powodu zasadnicze znaczenie ma usuwanie tego rodzaju odpadów prawidłowymi sposobami. Odpady stwa-
rzające zagrożenie – oleje, farby, barwniki, lakiery, kleje, baterie, puszki z aerozolami itp. – można dostarczać 
Miljøbilen lub zdawać w naszych punktach przyjmowania odpadów do recyklingu. Od osób prywatnych takie 
odpady przyjmuje się nieodpłatnie.  
 
Zużyte wyroby i urządzenia elektryczne i elektroniczne – kable, lampy, żarówki, telefony komórkowe  
itp. – można zdawać w naszych punktach przyjmowania odpadów do recyklingu lub dostarczać Miljøbilen.  
Od osób prywatnych takie odpady przyjmuje się nieodpłatnie.  
 
Odpady medyczne są przyjmowane przez apteki. 
 
Odpadów ogrodniczych nie wolno usuwać do środowiska, ponieważ rośliny ogrodowe mogłyby zakłócić  
równowagę miejscowej roślinności. Odpady ogrodnicze należy wyrzucać do kompostowników lub zdawać 
w naszych punktach przyjmowania odpadów do recyklingu.  
Gałęzie, rośliny, liście, trawy i drzewa o średnicy nieprzekraczającej 15 cm przyjmuje się nieodpłatnie.  
 
Odpady gabarytowe – meble, rowery, pozostałości po budowach, remontach, rozbiórkach itp. – można  
zdawać w naszych punktach przyjmowania odpadów do recyklingu. Tego rodzaju odpady przyjmuje się  
według szczególnych stawek.

  
NASZE PUNKTY PRZYJMOWANIA ODPADÓW DO RECYKLINGU:  
Solgård Avfallsplass 
Adres do odwiedzin:  
Industriveien 81, 1599 Moss 
Godziny pracy:  
w poniedziałki, czwartki i piątki 
od 07:30 do 15:00; 
we wtorki i środy 
od 07:30 do 19:00; 
w soboty od 09:00 do 13:00  

Vestby Gjenvinningsstasjon 
Adres do odwiedzin:  
Industriveien 7, 1540 Vestby 
Godziny pracy:  
we środy i czwartki 
od 15:00 do 19:00 

www.movar.no  │  renovasjon@movar.no  │  Tel.: +47 69 20 85 50

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sortowania, cen, Miljøbilen lub czegokolwiek innego 
– skontaktuj się z nami.
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