
Poradnik recyklingu Dzięki produktom z recyklingu zużywamy 60 do 90 procent mniej energii niż przy 
produkcji nowego materiału.

Popiół musi być nawilżony i zapako-
wany do plastikowych worków. 

ODPADY 
POZOSTAŁE

Pozostałe odpady należy wrzucić do 
pojemnika z zieloną pokrywą lub 
kontenera na odpady pozostałe.

Odpadów niebezpiecznych 
i odpadów EE (elektrycznych 
i elektronicznych) nie należy 
nigdy traktować jak odpadów 
pozostałych.
Odpady zbyt duże, by mogły się 
zmieścić w pojemniku należy 
dostarczyć do stacji recyklingu.

Przykładowe odpady pozostałe:

• Zabrudzone tworzywa sztuczne 
i papier

• Materiały opakowaniowe po 
prezentach 

• Odzież i obuwie
• Rozbite kubki i szklanki
• Lustra
• Odpady żywnościowe, o ile nie 

posiadasz kompostownika
• Rzeczy składające się z różnych 

materiałów
• Popioły

Nowe plastikowe worki do 
recyklingu można dostać 
w supermarketach lub stacjach 
recyklingu BIR.

OPAKOWANIA 
PLASTIKOWE

Opakowania plastikowe 
należy dostarczyć w workach 
recyklingowych firmy BIR lub do 
punktów recyklingu tworzyw 
sztucznych.  

Opakowanie należy opłukać 
zimną wodą. Zakrętki lub 
pokrywki należy zostawić zdjęte, 
można je dostarczyć luzem. 
Nie musisz usuwać przyklejonych 
etykiet. 

Worek wystaw razem 
z pojemnikiem na papier. 

Przykładowe opakowania 
plastikowe:

• Butelki po keczupie
• Pojemniki po śmietanie
• Plastikowe kubeczki po proszku 

do prania
• Opakowania po wędlinach
• Plastikowe pudełka na owoce 
• Plastikowe torebki 

Mapa z zaznaczonymi wszystkimi 
punktami recyklingu BIR znajduje 
się na www.bir.no

OPAKOWANIA 
SZKLANE 
I METALOWE

Opakowania szklane i metalowe 
należy dostarczyć do punktu 
recyklingu. 

Opakowania należy opłukać 
zimną wodą, a metalowe 
pokrywki dostarczyć luzem. 
Porcelana, ceramika, kryształ 
i lustra to odpady pozostałe.  
Żarówki to odpady EE 
(elektryczne i elektroniczne). 

Przykładowe opakowania szklane 
i metalowe: 

• Słoiki po dżemie
• Butelki po winie
• Puszki po pasztecie z wątróbki
• Puszki aluminiowe
• Tubki po majonezie

Mapę z zaznaczonymi punktami 
odbioru odpadów niebezpiecznych 
można znaleźć na www.bir.no

OPDADY 
NIEBEZPIECZNE

Odpady niebezpieczne należy 
dostarczyć do punktów odbioru 
znajdujących się na wielu stacjach 
benzynowych lub do stacji 
recyklingu.

Odpady niebezpieczne należy 
dostarczać w zamkniętych 
opakowaniach, najlepiej 
w opakowaniach oryginalnych. 

Przykładowe odpady 
niebezpieczne:

• Farba, klej i lakier
• Pestycydy
• Rozpuszczalniki i benzyna 

lakowa
• Puszki po sprejach
• Baterie (wszystkie rodzaje)
• Żarówki energooszczędne
• Okna zawierające PCB
• Azbest
• Olej przepracowany

Odpady EE (elektryczne i elek-
troniczne) zawierają substancje 
szkodliwe dla środowiska, np. ołów, 
rtęć lub kadm.  

ODPADY EE 
(ELEKTRYCZNE 
I ELEKTRONICZ-
NE) 

Odpady EE należy dostarczyć 
sprzedawcom podobnych 
produktów lub do stacji 
recyklingu.

Odpady EE to wszystko, co do 
działania wymaga zasilania 
elektrycznego z sieci lub 
baterii (odpady elektryczne 
i elektroniczne). 

Przykładowe odpady EE:

• Żarówki*
• Zabawki elektroniczne
• Buty z migającymi światełkami
• Telefony komórkowe
• Urządzenia AGD, np. lodówki 

i bojlery 
• Baterie*

*Można je również dostarczać jako 
odpady niebezpieczne.

Weź udział w loterii ze zbiórki 
kartonów po napojach i napisz 
na pojemniku do kartonów po 
napojach swoje nazwisko i numer 
telefonu. 

PAPIER, TEKTURA 
I KARTONY 
PO NAPOJACH

Papier, tekturę i kartony po 
napojach należy wrzucić do 
pojemników lub kontenerów na 
papier. 

Kartony po napojach należy wy-
płukać w zimnej wodzie i złożone 
włożyć do specjalnych opakowań.
Dostarczaj wyłącznie suchy papier.
Papier ozdobny do pakowania 
prezentów należy umieszczać w po-
jemnikach na odpady pozostałe.

Przykładowe odpady papierowe:

• Gazety
• Tygodniki i magazyny
• Książki telefoniczne
• Papier z drukarki
• Koperty bez okienek
• Kartony po napojach
• Kartony po pizzy




