USŁUGI DODATKOWE

„DODATKOWY WOREK”
(„EKSTRASEKK”)
Abonenci, którzy (okresowo) wyrzucają
dużo odpadów pozostałych mogą kupić
„DODATKOWY WOREK”, w którego cenę
wliczona jest opłata za jego wywóz.
Dodatkowy worek można kupić w jednym
z punktów odbioru odpadów obsługiwanym
przez HIM oraz w Gminnym centrum
informacyjnym. Worek ten należy wystawić
w dniu zbiórki odpadów pozostałych.

Obniżony abonament
Osoby mieszkające samotnie, które
wyrzucają mało odpadów, mogą
zamówić 80-litrowy pojemnik na odpady
żywnościowe i pozostałe. Opłata za wywóz
odpadów jest wtedy niższa.
Większa odległość
Abonenci, którzy nie chcą przenosić
pojemników lub trzymać ich na stałe przy
drodze (w odległości do 5 metrów od drogi),
mogą za dodatkową opłatą kupić odległość
do 25 metrów.

Główne wymagania określone w przepisie o gospodarce odpadami
• Abonenci/użytkownicy muszą korzystać z pojemników/jednostek zbiorczych wskazanych
przez HIM.
• W dniu zbiórki odpadów pojemniki należy umieść w łatwo dostępnym miejscu przy
drodze. Pojemniki mogą również być umieszczone na stałe w odległości do 5 m od
miejsca, gdzie zatrzymuje się śmieciarka.
• Abonenci są odpowiedzialni za segregację swoich odpadów zgodnie z instrukcją zawartą
w niniejszej broszurze.
• Abonenci są odpowiedzialni za przeniesienie pojemników z powrotem na miejsce po
zakończeniu zbiórki odpadów.
• Abonenci są odpowiedzialni za własne i wspólne pojemniki, w tym m.in. za utrzymanie
ich czystości, umiejscowienie, i odśnieżanie/posypywanie żwirem dojścia do pojemników.
Pojemniki należy zapełniać w taki sposób, aby pokrywę zawsze można było szczelnie
zamknąć i aby pojemniki łatwo dało się opróżnić podczas zbiórki.
Jeśli abonent nie będzie się stosował do wymogów podanych w przepisie o gospodarce
odpadami, HIM może odmówić zabrania odpadów. W większość przypadków abonent/
użytkownik zostanie o tym uprzedzony.

Obsługiwane punkty odbioru
odpadów
Ekopark Årabrot (Årabrot Miljøpark)
Poniedziałek, wtorek,
czwartek i piątek
08:00-15:00
Środa
08:00-19:00
Sobota
09:00-14:00
Ekopark Toraneset (Toraneset Miljøpark)
Poniedziałek, wtorek,
środa i piątek
08:00-15:00
Czwartek
08:00-19:00
Sobota
09:00-14:00
Obsługiwana Ekostacja Etne (Tongane)
Poniedziałek i środa
15:00-19:00
Sobota
patrz www.him.as

Zbiórka odpadów
z domków
wczasowych (norw. hytter)
• Zwykłe odpady domowe (jak wcześniej)
od użytkowników domków należy
dostarczać do wskazanego zbiorczego
punktu gromadzenia odpadów w okolicy.
Niektóre domki posiadają także własne
pojemniki na odpady.
• Pojemniki na odpady z domków wczasowych są wyraźnie oznaczone i dlatego mogą z nich korzystać wyłącznie
użytkownicy domków.
• Użytkownicy domków mogą oczywiście
korzystać z punktów zbiorczych HIM oraz
z dodatkowych usług HIM.

SEGREGACJA ODPADÓW

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych:
Więcej informacji o miejscach i godzinach/terminach zbiórek znajdziesz na stronie www.him.as
Następujące rodzaje odpadów należy dostarczać do punktów odbioru odpadów
obsługiwanych przez HIM.
• Odpady wielkogabarytowe (np. większe kartony, meble i przedmioty wyrzucane po
porządkach domowych, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady ogrodowe, itd.).
• Odpady niebezpieczne
• Odpady elektryczne i elektroniczne. Odpady tego rodzaju można również oddać
bezpłatnie do sprzedawcy podobnych produktów.
Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z:
HIM Międzygminny Zakład Utylizacji Odpadów w Haugaland
Telefon: 52 76 50 50
e-mail: post@him.as
www.him.as

steinariversen.no / hbo.no

Większe pojemniki na papier lub
odpady pozostałe
Abonenci, którzy wyrzucają dużo papieru i
odpadów pozostałych, mogą za dodatkową
opłatą zamówić większe pojemniki.

PRZEWODNIK
S O RT E R I N G S G U I D E
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS wykonuje wszystkie usługi związane z
gospodarką odpadami w gminach będących właścicielami zakładu
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SYSTEM ZBIÓRKI ODPADÓW

Odpady zabierane są zawsze tego samego dnia tygodnia. Odpady żywnościowe zabierane są co drugi tydzień, a papier i opakowania plastikowe co czwarty tydzień. Jeśli chcesz się dowiedzieć, w jakie dni zabierane są twoje odpady, skontaktuj się z HIM.

SYSTEM DOSTARCZANIA ODPADÓW

(Odpady, które należy samodzielnie dostarczyć do punktów zbiorczych)

www.him.as

Odpady żywnościowe

Odpady pozostałe
Np.: pieluchy, podpaski, patyczki do uszu,
zabrudzone opakowania, plastikowe zabawki, golarki jednorazowe i inne odpady,
których nie można ponownie wykorzystać.

Odpady papierowe

Opakowania plastikowe

(PAPIER, TEKTURA I KARTONY PO NAPOJACH)

Np.: czasopisma, gazety, ulotki reklamowe,
pudełka po pizzy, kartony po napojach i
mniejsze pudełka kartonowe.

Np.: butelki po szamponach, siatki
plastikowe, opakowania po lodach, serze,
śmietanie itd.

Należy wkładać je do „szarego” pojemnika.
UWAGA! Najlepszym sposobem na uzyskanie więcej miejsca w pojemniku na
odpady pozostałe jest oddzielenie od nich
opakowań plastikowych. Opakowania te
mogą stanowić nawet połowę objętości
odpadów pozostałych! Jeśli nie segregujesz
własnych odpadów, lub jeśli segregujesz je
tylko w niewielkim stopniu, pojemnik na
odpady pozostałe będzie często
przepełniony jeszcze przed następną
zbiórką.

Wkłada się je do „niebieskiego” pojemnika.
Kartony po napojach należy wypłukać i
złożyć w „kostkę kartonową”. Jeśli
uzbierasz 6 kartonów, włożysz je do 7
kartonu, a na uzyskanej w ten sposób
kostce napiszesz swoje nazwisko i numer
telefonu, weźmiesz udział w losowaniu
dużych nagród pieniężnych!

Opakowania te należy opłukać pod zimną
wodą i wysuszyć, a następnie włożyć je do
worka na odpady plastikowe. Pamiętaj, aby
dobrze zawiązać worek. Jeśli do
tymczasowego przechowywania używasz
plastikowej siatki, nie zawiązuj jej. HIM raz
do roku wydaje worki do segregacji odpadów
plastikowych. Jeśli worki te skończą ci się
przed wydaniem nowych, możesz kupić
je w jednym z punktów odbioru odpadów
obsługiwanych przez HIM oraz w Gminnym
centrum informacyjnym (Servicesenteret)
w twojej gminie.

Co 2 tygodnie

Co 2 tygodnie

Co 4 tygodnie

Odpady te przetwarzane są na: pożyteczny
i bogaty w substancje odżywcze kompost
do ogrodu. Kompost ten można tanio kupić
od HIM.

Odpady te przetwarzane są na: energię,
którą wykorzystuje się do produkcji papieru
(EDA Bruk - Nordic Paper), prąd i ciepło
zdalaczynne.

Np.: resztki jedzenia, rośliny doniczkowe,
fusy po kawie i odpady ogrodowe:
Należy wrzucać je do worków kompostowalnych i wkładać do „brązowych” pojemników.
UWAGA! Nie używaj plastikowych worków!
Worki kompostowalne wydaje się raz
w roku. Jeśli worki te skończą ci się
przed wydaniem nowych, możesz kupić
je w jednym z punktów odbioru odpadów
obsługiwanych przez HIM oraz w Gminnym
centrum informacyjnym (Servicesenteret)
w twojej gminie.

Odpady żywnościowe i odpady pozostałe zbierane są do jednej śmieciarki. Posiada ona dwie
oddzielne komory na odpady; jedną na odpady żywnościowe i jedną na odpady pozostałe.

Odpady te przetwarzane są na: nowy
papier, nowe kartony i nową tekturę.

Co 4 tygodnie
Odpady te przetwarzane są na: nowe siatki
plastikowe, meble ogrodowe, długopisy
kulkowe, pojemniki na odpady, itd.

Odpady papierowe i opakowania plastikowe zbierane są do jednej śmieciarki. Posiada ona
dwie oddzielne komory na odpady; jedną na odpady papierowe i jedną na odpady plastikowe.

Opakowania szklane i
metalowe

Odpady elektryczne i
elektroniczne (odpady EE)

Np.: słoiki po dżemach, butelki
bezzwrotne, blaszane puszki itd.

Np.: absolutnie wszystkie
przedmioty działające na prąd:
pralki, lodówki, kuchenki mikrofalowe, odkurzacze, TV/radio/dvd/
video, telefony komórkowe, iPody,
zabawki elektroniczne, buty dla
dzieci z migającymi elementami,
grające kartki okolicznościowe,
latarki, baterie, itd.

Należy opłukać je pod zimną wodą
i dostarczyć do punktu zwrotu
znajdującego się w twojej okolicy
(wykaz tych punktów znajdziesz
na stronie www.him.as).
UWAGA! Szkoło żaroodporne,
szkło okienne, wyroby kamionkowe itd. nie są opakowaniami
i należy wyrzucać je do odpadów
pozostałych!
Odpady te przetwarzane są
na: nowe szkoło i nowy metal,
materiały izolacyjne, beton
szklany, itd.

Wiele produktów elektrycznych
zawiera różnego rodzaju substancje
trujące dla środowiska i dlatego
muszą być dostarczane do utylizacji!
Odpady EE można oddać bezpłatnie
do sprzedawcy podobnych
produktów lub do jednego z punktów
odbioru odpadów obsługiwanego
przez HIM.
Utylizacja: Elementy niebezpieczne
zostają zdemontowane i wysłane
do zniszczenia. Plastik, metal itd.
przetwarzane są w zwykły sposób.

Odpady niebezpieczne
Np.: farby, lakiery, kleje,
akumulatory samochodowe,
puszki po sprayach, środki
ochrony roślin, ropa, benzyna,
rozpuszczalniki, chemikalia
stosowane do zajęć hobbystycznych, środki czystości i
wszystkie produkty oznaczone
jako niebezpieczne. Do
odpadów niebezpiecznych
należą również okna z
podwójną lub potrójną szybą,
materiały zawierające azbest
oraz impregnowane drewno.
Odpady niebezpieczne
są szkodliwe dla ludzi i
środowiska i dlatego muszą
być dostarczane do jednego
z punktów odbioru odpadów
obsługiwanego przez HIM.
Usługa ta jest bezpłatna dla
osób prywatnych z gmin
obsługiwanych przez HIM.
Odpady te przetwarzane są
na energię w specjalnych
certyfikowanych piecach lub
składowane w certyfikowanych
punktach gromadzenia
odpadów niebezpiecznych.

