
Odbierane przez ROAF

PLAN ZBIÓRKI ODPADÓW

Zwykła  
torba na zakupy

PLAN ZBIÓRKI ODPADÓW

Pojemnik na  
żywność i odpady 

komunalne

Pojemnik na 
tekturę/papier/karton

PLAN ZBIÓRKI ODPADÓW

Pamiętaj 
o podwójnym 

węźle!

Odpady żywnościowe Tektura/papier/karton
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Skórki / obierki / ogryzki / 

stare owoce/  warzywa

Wypieki

 
Saszetki herbaty /  

filtry do kawy / fusy po kawie

 
Ryby/skorupiaki

 
Skrawki mięsa / kości

 
Skorupki jaj

Niewielkie ilości zużytych  
papierowych ręczników  
kuchennych i serwetek

Łupiny orzechów

Plastikowe pojemniki po mięsie / 
 drobiu / rybach / owocach / 

 owocach jagodowych / warzywach i 
wyrobach wędliniarskich

Plastikowe butelki po  
detergentach / szamponach / 

 sosach sałatkowych

Rośliny doniczkowe / kwiaty

 
Świece

Niedopałki papierosów i resztki  
tytoniu do żucia

Kapsułki po kawie

Pieluszki
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Zimny popiół / węgiel po grillowaniu

 
Dzienniki

 
Reklamy

UKEBLADUKEBLAD

 
Czasopisma/periodyki/

broszury/książki

 
Kartony po mleku/sokach

 
Puste rolki po papierze  

kuchennym/toaletowym

 
Koperty

 
Opakowania po pizzy/ 

jogurtach/płatkach

Odpady resztkowe, w tym plastik

Przew
odnik sortow

ania 
dla RO

A
F

Tlf: 07623  
firmapost@roaf.no
www.roaf.no

ŚLEDŹ NAS NA:

W razie pytań  
dotyczących kwestii  

niewymienionych tutaj 
zapraszamy do skorzystania 
z wyszukiwarki pod adresem 

sortere.no
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Dostarczane przez Państwa do zakładu/punktu utylizacji odpadów

Grovavfall
ombruk

R

HARMONOGRAM DOSTAW HARMONOGRAM DOSTAW HARMONOGRAM DOSTAW HARMONOGRAM DOSTAW

Punkt utylizacji pojemników  
szklanych i metalowych

Punkt utylizacji odpadów 
i odbioru odzieży

Odbiór odpadów zielonych
Punkt utylizacji odpadów
lub zwrot do sprzedawcy

HARMONOGRAM DOSTAW HARMONOGRAM DOSTAW

Coroczna zbiórka odpadów  
niebezpiecznych lub przekazanie  

do punktu utylizacji odpadów

Punkt utylizacji odpadów

Pojemniki szklane/metalowe Tekstylia/odzież/obuwie Odpady zielone Odpady elektroniczne Odpady niebezpieczne Odpady wielkogabarytowe /  
odzysk

MILJØBIL

Ziemia kompostowa Roaf

Opakowania aluminiowe / 
folia

Zabawki elektryczne

Drewno

Złom żelazny

Twarde tworzywa  
sztuczne

Meble

Polistyren

Kasety VHS

Odpady  
budowlane

Materace/łóżka

Porcelana, ceramika / 
naczynia żaroodporne

BaterieOdzież Trawa

Szkło/butelki

Telefony  
komórkowe

Żarówki

Buty/torebki/paski Liście

Puszki Świecące buty Farby / zaprawy  
farbiarskie / lakiery

Ręczniki Gałązki/gałęzie

Metalowe pokrywki/zatyczki

Maszynki do golenia

Zasłony Chwasty

Puszki bez kaucji po piwie i napojach 
bezalkoholowych

Suszarki do włosów

Pościel Rośliny doniczkowe /  
kwiaty

Rury metalowe Duże AGD Puszki po aerozolach

Sprzęt komputerowy Chemikalia

Zużyty olej

Zużyte tekstylia/ 
odzież/obuwie Choinki

Zużyte świeczki do  
podgrzewaczy

Kable Drewno impregnowane

Zegarki Klej

ŚLEDŹ NAS NA:


