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Instrukcja sortowania odpadów komunalnych 
dla abonentów mieszkających w gminach 
obsługiwanych  przez SRR
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Jako mieszkaniec w Hareid, Ulstein, Sande i 
Herøy, to my w SSR zajmujemy się twoimi odpad-
ami. Zbieramy śmieci, makulaturę i opakowania z 
tworzyw sztucznych co 14 din. Pozostałe rodzaje 
odpadów mogą być dostarczane w specjalnych 
punktach lub w jednej z trzech sortowni opadów
 SSR.  

Rozwiązanie standardowe
Większość gospodarstwa domowych mają standar-
dowe rozwiązania 140 litrów odpadów (pojemnik 
zielony) i 240 litrów makulatury (pojemnik niebieski ). 
Opakowania z tworzyw sztucznych muszą być zbi-
erane w przezroczystych workach które rozdajemy 
jesienią.
Odbiór śmieci ca 14 din. Cena kr. 3.141,60,- (kr. 3.927 z 
vat). 

Duże gospodarstwo domowe
W przypadku zapotrzebowania na większy pojemnik 
na odpady, można  zmienić abonament na duże gospo-
darstwo domowe w którym jest 240 litrów odpadów  i 
240 litrów makulatury.
Odbiór śmieci co 14 din. Cena kr. 3.453,60,- (kr. 4.317 z 
vat). 

Opłata zredukowana
Dla osób samotnych, lub gospodarstw domowych 
produkujących niską ilość odpadów, jest możliwe 
zawrzeć umowę ulgową, w której jest 140 litrów od-
padów i 240 litrów makulatury.
Odbiór śmieci co czwarty tydzień. Cena kr. 2.731,20,- 
(kr. 3.414 z vat).

Sortownie odpadów należące do SSR 
Odpady, które są tak duże, że niemieszczą się 
w zielonych pojemnikach można oddawać do 
naszych sortowni odpadów.Zachęcamy wszystkich, 
aby oddawać użyteczne przedmioty jak meble, 
lampy, książki itp. do sklepów (z przedmiotami 
używanymi), pchle targi, lub umieszczając w annon-
sach na finn.no.  
 
Odpady elektryczne - i elektroniczne (EE-odpady) 
może oddawać bezpłatnie
 w sklepach, które sprzedają tego typu towar.
SSR również przyjmuje EE-odpady bezpłatnie 
od klientów indywidualnych. To samo dotyczy 
większości odpadów niebezpiecznych i metali, 
dostarczanych przez klientów indywidualnych.

Godziny otwarcia sortowni odpadów: 
Saunesmarka (Ulstein og Hareid):  
Pon-czw: 10.00-17.30 oraz Piątek: 08.00-15.00 

Eggesbønes (Herøy):  
Pon, Śro i Czw: 11.00-18.00  

Larsnes (Sande):  
Wto: 14.00-18.00

Kiedy i jak odbierane są naciągane śmiecie? 
Dzień odbioru śmieci zależy od miejsca za-
mieszkania i strefy. Informacje na ten temat 
znajdziesz na naszej stronie internetowej
www.reinhaldsverket.no, w naszej
aplikacji, lub w kalendarzu który rozdajemy 
do wszystkich gospodarstw domowych.
 
Naszą aplikacje możena pobrać  na 
urządzenia Android lub Apple, w Apple Store 
i Google Play Szukaj aplikacji: Min Renovasjon.
 
W dzień odbioru śmieci, pojemniki muszą być 
umieszczone przy najbliższej drodze dojaz-
dowej dla śmieciarki. Prosimy  o kontakt tele-
foniczny, wrazie niepewności gdzie umieścić 
pojemniki.

Odpady z tworzyw sztucznych oddaję się w 
związanych przezroczystych workach, które 
umieszcza się obok pojemników.
Pojemniki nie mogą być przepełnione i 
pokrywa powinna być zamknięta.
W razie braku miejsca na odpady, możesz 
zakupić ekstra worki u SRR, które umieszcza 
się z odpadami obok pojemników.

W razie potrzeby 
prosimy o kontakt z SSR 
na telefon 70 00 70 50 lub mailem 
firmapost@reinhaldsverket.no


