
Zasady dotyczące segregacji



Potrzebujemy silnego zespołu
– gdyż sortowanie musi zostać zniesione do wyższego poziomu

Twoje odpady muszą być posortowane, ponieważ zawiera wiele zasobów, 
które mogą być poddane recyklingowi. Dołącz do zespołu i i przyczyn się do 
pomyślnego recyklingu.
Poniższe zasady powinny opisać, gdzie poszczególne odpady należy składać. 
Zestaw pojemników ustawionych tam gdzie mieszkasz są wyposażone w ikony, 
dzięki czemu można wyraźnie zobaczyć, do jakich odpadów są przeznaczone . 
Mogą wystąpić różnice w tym ze pojemniki sa przedzielone lub pojedyncze , ale 
sortowanie odpadów działa w taki sam sposób, niezależnie od tego, jak są one 
zbierane.

Można przeczytać o systemie odpadów wielkogabarytowych, i dowiedzieć się 
jakie odpady, nie mogą zostać wrzucone do pojemników. To jest m.in. ubrania, 
buty, meble i inne rzeczy.

Jeśli masz wątpliwości co do odpadów i dotyczących sposobów sortowania, 
skorzystać z naszej aplikacji: AffaldGenbrug Vejle. Czytaj więcej na końcu 
niniejszej broszury. Można również wysłać e-mail do affaldgenbrug@vejle.dk 
lub zadzwoń pod nr tel.: 76 81 28 00.

Witamy w zespole



Odpady resztkowe Odpady organiczne
To możesz wyrzucać do pojemnika:
• Jogurt, mleko i kartony od soków.
• Zużyte naczynia jednorazowe
• Pasta do zębów i waciki
• Pieluchy i podpaski
• Opakowania z tworzyw sztucznych z oleju, masła i margaryny
• Tuby, na przykład. majonez, kremy czy pasty z makreli
• Zmiotki podłogowe i worki na kurz
• Inne opakowania, których nie można wyczyścić
• Brudne tace pizzy

Pamiętaj, aby trzymać odpady w worku. Należy zakupić worki do 
odpadów resztkowych. Odpady resztkowe są spalane i 
wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Korzystaj z zielonych torb, które otrzymałeś do odpadów organicznych. 
Odpady organiczne stosowane są do ekstrakcji biogazów i jako nawóz 
dla pól uprawnych.

To możesz wyrzucać do pojemnika:
• Wszystkie odpady - gotowane i surowe (bez opakowania)
• Owoce i warzywa
• Chleb, ziarna i orzechy
• Sery i produkty mleczne
• Mięsa, kości i podroby
• Skorupki jaj i pudełka z kartonu
• Pościel dla małych zwierząt domowych
• Kwiaty i rośliny
• Ręczniki papierowe, serwetki i ręczniki papierowe
• Filtry do kawy i herbaty
• Ryż i makaron
• Sos i tłuszcz z patelni



Metal i tworzywa sztuczne Papier
To możesz wyrzucać do pojemnika:
(Opakowanie musi być puste i oczyszczone. 
Pomyśl o środowisku i w razie potrzeby korzystaj z wody 
z odzysku do płukania ziemniaków puszki)
• Piwo i puszki po napojach
• Puszki od konserw. Na przykład. pomidor, ananas i puszki od ciasta
• Tace aluminiowe i cynfolia
• Uchwyty świeczek, korki i kapsle metalowe
• Garnki i małe metalowe przedmioty
• Palety z tworzyw sztucznych ciasta, owoców i warzyw (czyste)
• Folie z tworzyw sztucznych np. torby, worki zamrażarka,

Plastikowe worki z opakowania chleba, owoców i warzyw oraz odzieży
• Wieczko z tworzywa sztucznego oraz butelki,

na przykład, z. soków i kompów
• Kanistry z tworzyw sztucznych

i -opakowania do np. octu,
lodów, szamponów,
płynów do naczyń,
płynów do spryskiwaczy
i płynów chłodzących

Wrzucaj metal i tworzywa szpojmniku. Odpady z tworzyw sztucznych 
mogą być przetopione na nowe produkty z tworzyw sztucznych - takich 
jak meble i runa.  

Papier wkładamy luzem do pojemnika. Papier zostanie wykorzystany do 
tworzenia nowego papieru, i może zostać wykorzystany do tworzenia, między 
innymi do kartonów jaj, opakowania, papieru toaletowego i tektury falistej.

To możesz wyrzucać do pojemnika:
(Papier musi być czysty i suchy)
• Gazety i czasopisma
• Czasopisma i komiksy
• Reklamy i broszury
• Papier do pisania, rysowania i kopiowania
• Listy i koperty
• Kartony np. po płatkach kukurydzianych, paście do zębów i żarówek
• Książki telefoniczne

Dla prawidłowego sortowania tektury, poszukaj w ”Karton” w tym folderze.



Odpady niebezpieczne Odpady ogrodowe
Musi on być umieszczony w czerwonym 
pojemniku:
• Konwencjonalne baterie i akumulatory
• Wkłady atramentowe i drukarki
• Energooszczędne żarówki
• Trucizna na szkodniki
• Pozostałości chemiczne i szmaty z olejem lub chemikaliami
• Make-up i lakier do paznokci
• Małe elektroniki takie jak telefony komórkowe i lampy rowerowe
• Aerozole
• Termometry

Większa elektronikę oddajemy 
na miejsce do recyklingu.

Igły i pozostałości leków 
oddane zostaną do apteki.

Stłuczka (zawinięte w gazety), 
worki do odkurzaczy i popiołu 
(w zaklejonej torbie) do odpadów 
resztkowych.

Umieść swoje niebezpieczne odpady w czerwonym pojemniku. Jak 
będzie pełny, można umieścić go obok kontenera na śmieci, to zosta-
nie wymieniony.  

Musisz być zarejestrowany do systemu odpadów ogrodowych, w 
przeciwnym razie nie będziemy zbierać pod Twoim adresem. Pamiętaj, 
że sam także jesteś mile widziany w centrum recyklingu z Twoimi 
odpadami ogrodowymi.  

To możesz wyrzucać jako odpady ogrodowe:
(Luźne odpady ogrodowe do pojemnika)
• Liście
• Trawa
• Ścinki roślin
• Mniejsze gałęzie i małe korzenie
• Ścinki żywopłotu
• Opadnięte owoce

Odpady z ogrodu zbierane są 13 
razy w roku. Wystaw pojemnik w 
dniu zbiórki. Znajdź daty w Twoim 
obszarze na serwisie samoobsługowym 
na AffaldOnline.

Odzieramy również choinki i jeżeli 
masz gałęzie, które nie mogą 
zmieścić się w pojemniku, można
je zapakować i umieścić je obok,
tak byśmy mogli je zebrać. Pamiętaj, 
że maga one być maksymalnie 1 metr.



Odpady wielkogabarytowe Karton

Przeczytaj więcej o tym, jak zamówić odbiór odpadów 
wielkogabarytowych: www.affaldgenbrug.vejle.dk/storskrald

Tektura jest wykorzystania do ponownego użytku między innymi, 
nowe kartony, rolki papierowe lub do kartonów jaj.

Wyrzucaj karton do odpadów wielkoga-
barytowych lub do kontener/pojemnikach:
• Karton
• Rury kartonowe
• Falisty
• Duży karton
• Czyste opakowania do pizzy

Jeśli mieszkasz w willi lub kamienicy, to prosimy wiązki kartonu 
umieścić w jasnym worku, do odpadów wielkogabarytowych.
Jeśli mieszkasz w budynku mieszkalnym lub w innych 
budynkach użyteczności publicznej, mogą być 
wystawione pojemniki do wyrzucania kartonu. 
Jeśli nie ma, to umieścić go dla odpadów 
wielkogabarytowych.Sprawdź z dozorcą, 
czy jest to konieczne i jakie są 
reguły tam gdzie 
mieszkasz.

Następujące możesz wystawić jako 
odpady nieporęczne:
• Meble, dywany i inne meble domowe,
• Kartony (w czystej torbie lub w zestawie)
• Styropian (w postaci zwykłego worka)
• Odzież i buty (w czystej torbie)
• Twarde plastiki np. zabawki i meble ogrodowe
• Elementy mogą wynosić maks. 2 metry

długości i ważyć 45 kg.
• Przezroczyste worki mogą maksymalnie

ważyć 15 kg.
• Zbieramy do około 1 m3 na raz
• Przezroczyste worki muszą być zamknięte

Możesz zamówić odebranie odpadów wielkogabarytowych na naszym 
samoobsługowym serwisem online lub dzwoniąc do nas. Użytkownik ma 
możliwość wyboru między wieloma terminami odbioru. Daty wyznaczone 
są co ok. 14 dni, a odbieramy w ciągu o 3-14 dni.

Niektóre budynki publiczne mają inny system. Sprawdź to u dozorcy.



Szkło Miejsca recyklingu

Dodatkowe odpady?

Dozwolone są:
• Butelki szklane od na przykład. soków, dresingów, wódki
• Puszki szklane np. po oliwkach, burakach, ogórkach kiszonych.
• Butelki wina
• Słoiki do dżemu
• Szkło i butelki muszą być puste i oczyszczone

Opakowania szklane muszą być oddawane do pojemników 
rozmieszczonych wokół gminy. Szkoła muszą być opróżnione od 
żywności i napojów przed wyrzuceniem do pojemnika. 
Znajdź najbliższy pojemnik na szkło: 
www.affaldgenbrug.vejle.dk/glaskuber
lub skorzystaj z naszej aplikacji: 
AffaldGenbrug Vejle

Zawsze jesteś mile widziany w naszym centrum recyklingu w celu 
oddania twoich  opróżnionych i czystych butelek.

Istnieją cztery centra recyklingu w gminie Vejle. W Børkop, Egtved, Give i Vejle. 
Zapraszamy Ciebie z Twoimi sortowanymi odpadami.

Vejle Genbrugsplads, Vestre Engvej 70, 
7100 Vejle Pladsen jest otwarty: Od poniedziałku 
do piątku od godz. 07:00- 18:00
W soboty, niedziele i święta. od godz. 09:00- 18:00

Børkop Genbrugsplads, Overmøllevej 121, 7080 Børkop
Egtved Genbrugsplads, Nydamsvej 8, 6040 Egtved
Give Genbrugsplads, Dyrskuevej 2, 7323 Give 
Pladserne są otwarte: Każdego dnia od godz. 10:00- 18:00

Wszystkie centra recyklingu są zamknięte 24/12, 25/12, 31/12 i 01/01.

Jeżeli sporadycznie masz dodatkowe odpady, można kupić dodatkowy znaczek 
na worki do odpadów remontowych lub do surowców wtórnych. Ustawić znac-
zek na jasnym worku - może być tylko jeden rodzaj odpadów w worku - i proszę 
wystawić worek w dniu kiedy będzie zabrany. Wówczas zostaną zabrane 
dodatkowe odpady. Przeczytaj więcej na temat znakowanie worków na naszej 
stronie internetowej: www.affaldgenbrug.vejle.dk



Wyrzucaj odpady poprawnie
Odpady remontowe
- pamiętaj, aby dobrze zamknąć worek

Musisz pamiętać aby sortować odpady żywnościowe i wyrzucać do
zielonych worków. Gmina Vejle dostarcza zielone worki raz na rok. Odpady 
resztkowe należy również umieścić oddzielnie w siatkach, aby twój pojemnik na 
odpady nie był brudny. Worki do odpadów resztkowych, musisz sam kupić.

Aby uniknąć rozrzucenia odpadów, pamiętaj aby nigdy nie przepełniać siatki. 
Upewnij się, że będzie wystarczająca dużo miejsca aby były zamknięte z 
węzłem.

Papier, plastik i metale 
wyrzucamy luźno w pojemniku

Ze względu na późniejsze sortowania należy wyrzucać swoje odpady 
do recyklingu luzem w pojemniku. Na przykład zebrane śmieci w worku 
plastikowym, należy opróżnić zawartość woreczka do pojemnika. Pusty worek 
foliowy można oddać luzem w pojemniku na plastik i metal lub użyć ponownie.

Złóż, zwijaj twoje opakowania. Im mniej odpady wypełnia, tym więcej mieści 
się w pojemniku. Należy również pamiętać, aby puszki były czyste i spłukane. 
Opakowanie, które nie może być przepłukane czystą zimną wodą, wyrzucamy 
do odpadów resztkowych.

WĄTPLI -
WOŚCI?

Skorzystaj 
z naszej 
aplikacji
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