
Witamy w sąsiedztwie i 
jako abonent SSR.

Razem myślimy o zasobach

Broszura informacyjna 
 
 
Polsk

Kiedy i jak zostaną zabrane odpady? 
To, kiedy twoje śmieci będą zabrane, zależy 
od tego gdzie mieszkasz i do której strefy 
przynależysz. Informacje o tym znajdziesz na 
naszej stronie internetowej:  
reinhaldsverket.no. 

W dzień wywozu śmieci powinieneś umieścić kosz 
na śmieci przy najbliższej drodze, przez którą będzie 
przejeżdżać śmieciarka.
Zapraszamy do kontaktu, jeżeli nie masz pewności 
gdzie powinieneś wystawić swoje kosze na odpady. 

Plastik wyrzucaj w przeźroczystym, zawiązanym 
worku, który możesz wystawić obok kosza na papier. 
Kosze nie powinny być przepełnione, a klapa opuszc-
zona. Jeżeli nie masz już miejsca na śmieci w koszu, 
możesz kupić dodatkowe worki SSR, które umieścisz 
obok kosza.

Jeżeli jestes mieszkańcem gmin: Hareid, 
Ulstein, Sande lub Herøy, to o twoich 
odpadach myślimy my, SSR.  
Od lipca 2019 odpadki spożywcze zabieramy 
co 14 dni a pozostałe śmieci, plastik i papier - 
raz w miesiącu. Inne rodzaje odpadów można 
wywieźć do specjalnych punktów zbiórki lub 
na jedno z trzech składowisk odpadów SSR. 
 
Śmietniska SSR
Przedmioty do wyrzucenia, które są tak duże, że nie 
mieszczą się w koszu na odpady, możesz wywieźć na 
nasze składowiska odpadów.
Zalecamy wszystkim, aby przedmioty nadające się 
jeszcze do użytku, to jest meble, lampy, książki 
i im podobne, oddawać do sklepów z używanymi 
rzeczami, na targi czy ogłaszać na sprzedaż na 
odpowiednich stronach z kupnem/sprzedażą.  

Godziny otwarcia śmietnisk: 
Saunesmarka (gminy Ulstein og Hareid): 
Smårisevadet 20, 6065 Ulsteinvik
Pon - czw: 10.00 - 17.30 i w piątki 08.00-15.00

Eidet, miejsce na gałęzie (otwarte  
sezonowo): 
Pon-czw: 12.00-19.30 i  
piątek 08.00-15.00 

Mjølstadneset (gmina Herøy):  
Mjølstadnesvegen 13, 6092 Fos-
navåg  
Pon-czw: 12.00-19.00 i w piątki 08.00-
15.00 

Myklebustmyrane (gmina Sande): 
Myklebust 223, 6082 Gursken 
wt i czw: 14:00 - 19:00

Możesz kontaktować się z SSR
pod numerem telefonu 70 00 70 50 lub przez 
e-mail: firmapost@reinhaldsverket.no



Pozostałe 
śmieci

Papier, 
tektura, 
kartony

Plastik, 
plastikowe 

opakowania

Szkło i 
metale

Niebezpieczne 
odpady

Buty i  
ubrania

Odpady 
ogrodowe

Większe 
śmieci/

składowisko

Drobne  
zepsute 
rzeczy

Opony

Odpady drewniane

Okna

Jarzeniówki

Baterie

Akumulatory

Farby i oleje

Sprzęty AGD

Telewizory i 
komputery

Wszystko co 
działa na baterie 

lub prąd

Ubrania i 
tekstylia 

powinny być 
czyste, suche i 
w zawiązanych 

workach.

Szklane 
butelki, puste 

słoiki

Puszki,  
metalowe 

tubki

papierowe 
pudełka, 
kartony

papier, gazety, 
czasopisma

Kartony po  
napojach  

(po mleku, po 
sokach)

Plastikowe 
torebki, puste 

plastikowe 
kubeczki 

(takie jak po 
jogurtach lub 

śmietanie), 
plastikowe 

butelki, czyste 
plastikowe 

opakowania po 
mięsie

Liście i trawa

Gałęzie

Twardy plastik, 
meble

Brudne  
opakowania

Podpaski, patyczki 
i podobne

Reguły sortowania śmieci dla 
gmin w SSR

Odpady 
elektroniczne

Czyste i suche, 
bez resztek 
jedzenia, w 

zawiązanym, 
przeźroczystym 

worku.

Wyrzuć w 
zawiązanych  
torebkach do 

kosza z zieloną 
klapą

Wyrzuć,  
zgniecione, do 

kosza z niebieską 
klapą.

Wywieź na śmietnisko (SSR)Fretex/  
kontener UFF

Przykład:

Wypłucz i 
włóż  

zgniecione 
do pojemnika 

na szkło

Miejsce na odpady 
zielone / Śmietnisko 

(SSR)

Buty

Ubrania 
(kurtki,  
koszule 

i tym 
podobne)

Odpady 
spożywcze/ 

mokre organiczne 
odpady

Odpady 
spożywcze/

resztki jedzenia, 
obierki

Pieluchy

Zużyte filtry do 
kawy, torebki po 

herbacie
Wyrzuć w 

zawiązanych, 
zielonych  

workach do 
kosza z brązową 

klapą


