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Dobre zasady postępowania w punkcie utylizacji odpadów
• Artykuły, które nadają się bezposrednió użytku zostaną
sprzedane w sklepie z rzeczami używanymi PlusButikken.
Skontaktuj się wczesniej z personelem, jeśli sobie nie życzysz,
aby twoje rzeczy zostały przeznaczone do tego celu.
• Masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3500 kg. z
przyczepą.
• Do punktów utylizacji można oddawać większość rodzajów
posegregowanych odpadów.
• Zaplanuj wizytę w punkcie utylizacji i wcześniej zrób wstępną
segregację.
• W punkcie utylizacji powinieneś(-aś) być w stanie samodziel
nie poradzić sobie ze swoimi odpadami i powrzucać je do
odpowiednich kontenerów.
• Jeśli oddajesz odpady w opakowaniach, mogą to być wy
łącznie przezroczyste worki. Odpady w czarnych workach i
torbach papierowych nie są przyjmowane do utylizacji.
• Podczas wyładowywania odpadów nie pozostawiaj samo
chodu z włączonym silnikiem - zgaś go.
• Podczas jazdy należy zachować ostrożność i nie przekraczać
prędkości 15 km/h.
• Zabieranie jakichkolwiek rzeczy z kontenerów w punktach
utylizacji AffaldPlus jest zabronione.
• Jeśli coś ci spadnie, posprzątaj po sobie. Miotły i szufle można
pożyczyć na miejscu.
• Zachowaj ostrożność, jeśli oddajesz odpady, z których wydo
bywa się pył lub kurz.
• Dzieci są u nas mile widziane, ale trzeba na nie uważać i nie
można pozwalać im na samodzielne poruszanie się po placu.
• Zwierzęta domowe muszą pozostać w samochodzie.
• Odpady organiczne (kuchenne) można oddawać tylko do
określonych punktów utylizacji, w specjalnie oznaczonych
workach, które trzeba kupić.
• Jeśli masz wątpliwości, jak posegregować swoje odpady,
zapytaj nas. Po to tu jesteśmy.
Sprawdź godziny otwarcia punktów utylizacji oraz zasady
funkcjonowania w dni świąteczne: www.affaldplus.dk

Informacja o opłacie za korzystanie z punktów utylizacji AffaldPlus przez przedsiębiorstwa
W 2017 r. opłata pobierana każdorazowo z tytułu przekazania
odpadów do punktu utylizacji przez podmiot gospodarczy wynosi
153 kr. (plus VAT, plus ew. odpady niebezpieczne) – niezależnie od
branży przedsiębiorstwa.
Kwota ta obejmuje wszelkiego rodzaju odpady w ilości mieszczącej
się w pojeździe o ładowności do 3500 kg z przyczepą. Wyjątkiem są
odpady niebezpieczne, za które pobierana jest oddzielna opłata.
Jeśli przywieziesz odpady samochodem zarejestrowanym w Danii
W punktach utylizacji AffaldPlus następuje automatyczny odczyt
tablic rejestracyjnych. Właściciele pojazdów, które są zarejestrowane wyłącznie do użytku firmowego, automatycznie otrzymają
pocztą wezwanie do zapłaty kwoty 153,- kr. plus VAT z tytułu
odbioru odpadów.
Jeśli przywieziesz odpady samochodem zarejestrowanym poza
Danią
Przedsiębiorstwa nieposiadające duńskiego numeru CVR, np.
przedsiębiorstwa zagraniczne, obowiązuje opłata na miejscu.
I/S AffaldPlus
Ved Fjorden 20
4700 Næstved
Telefon: +45 5575 0800
www.affaldplus.dk
affaldplus@affaldplus.dk
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Dokąd trafią
moje odpady?

Segreguj odpady prawidłowo
Łączny wykaz wszystkich frakcji (może być różny w różnych stacjach utylizacji
odpadów).
Akumulatory

Dokumenty poufne
Do przemielenia w niszczarce

Akumulatory rozruchowe do
łodzi, samochodów, zasilacze
awaryjne

Drewno impregnowane
ciśnieniowo, podkłady kolejowe,
słupy telefoniczne

Asfalt

Artykuły nadające się bezpośrednio do ponownegoużytku

Ekrany i monitory
Telewizory, monitory płaskie,
komputery przenośne

Rzeczy przeznaczone do sklepu
z rzeczami używanymi

Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym
personelem

Azbest i eternit

Folie plastikowe przezroczyste

Płyty azbestowe, płyty eternitowe, łupek eternitowy

Torby, worki, folia bąbelkowa,
folia transportowa

Prosimy o wcześniejszy kontakt z
naszym personelem. Maks. 20 płyt
dziennie

Baterie

Folie plastikowe zabarwione

Baterie używane w gospodarstwach domowych

Beton i cegły

Torby reklamówki, worki kolorowe, folia opakowaniowa, worki
po pelecie drzewnym

Gips

Beton, dachówki, cegły, cement,
zaprawa

Kompost

Wełna mineralna twarda/
miekka

Urzadzenia sanitarne,
kamionka, ceramika z glasurą

Małogabarytowe odpady palne

Węgiel grillowy

Kuchenki, pralki, suszarki,
zmywarki

Maks. 10 szt. dziennie – o większych
ilościach należy informować z 3-dniowym
wyprzedzeniem

Szkło i butelki

Wkłady do drukarek

Opakowania szklane

Szyby do pojazdów

Opony

Meble, tworzywa piankowe,
styropian

Wkłady do drukarek, tusze,
tonery laserowe, kasety na
zużyty toner

Z/bez felg, opony do ciągników

Zderzaki z tworzywa
sztucznego

Szyby samochodowe

Zderzaki z tworzywa
sztucznego

Przedmioty o rozmiarach do 1 m. Przedmioty większe niż 1 m powinny trafić do
„Wielkogabarytowe odpady palne”.

Małogabarytowe urządzenia
gospodarstwa domowego
Kuchenki mikrofalowe, okapy
kuchenne, odkurzacze, aparaty
fotograficzne, kamery, sprzęt
komputerowy i muzyczny,
narzędzia elektryczne, inne małe
urządzenia elektryczne

Meble ogrodowe z tworzywa
sztucznego

Owies głuchy i barszcz
kaukaski
Owies głuchy i barszcz kaukaski

Palety

Papa dachowa

Duże korzenie, gałęzie o
średnicy powyżej 10 cm

Szyby okienne

Papa dachowa

Żelazo i inne metale
Puszki, rowery, złom, kanistry

Z/bez ram, szyby termoizolacyjne

Tektura
Europalety, palety jednorazowe,
półpalety, palety plastikowe

Meble ogrodowe z tworzywa
sztucznego

Tektura falista, opakowania
i pudła tekturowe, karton,
wytłoczki do jaj

Twarde tworzywa sztuczne
Wiadra, kosze, skrzynie, zabawki
plastikowe

Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym
personelem przed oddaniem pojemników
po oleju

Ziemia
Żwir, piasek, kruszywa
Maks. 1 m3 na 1 projekt

Źródła światła
Świetlówki, żarówki
energooszczędne
Maks. 20 szt./dzień

Oleje, farby, środki ochrony
roślin, aerozole, chemikalia, leki,
fajerwerki

Odpady nienadające się do
spalenia ani przetworzenia
Przewody

Odzież, buty, pledy, koce

Wielkogabarytowe urządzenia
gospodarstwa domowego

Popiół

Wypłukane i czyste

Maks. 2 x 25 kg na 1 klienta dziennie

Kable

Odzież i obuwie

W punkcie utylizacji można
bezpłatnie otrzymać kompost

Odpady niebezpieczne

izolacje

Butle gazowe, gaśnice, butle
tlenowe i acetylenowe, butle
gazowe turystyczne, naboje CO2

Ceramika i Porcelana

Trawa, liście, pędy pozostałe
po przycinaniu żywopłotów,
chwasty, gałęzie o średnicy
poniżej 10 cm

Kanistry, butelki plastikowe,
pojemniki, tace

Odpady drewniane
Płyty kartonowo-gipsowe
ścienne, sufitowe, odpady
nowych płyt, odpady remontowe, płyty gipsowo-włóknowe

Wszystko bez glazury

Butle ciśnieniowe

Odpady ogrodowe

Umyte, bez etykiet i pokrywek

Drewno impregnowane

Asfalt

Kanistry plastikowe

Miękkie PCW, zmiotki

Urządzenia chłodnicze

Papier
Gazety, czasopisma, druki,
broszury reklamowe, książki
telefoniczne i inne, papier
biurowy

PCW do przetworzenia
Rynny dachowe, rury
kanalizacyjne, rury drenażowe,
korytka i kanały kablowe, płyty
trapezowe

Lodówki, zamrażarki, klimatyzatory, inne urządzenia zawierające
czynnik chłodzący
Maks. 10 szt. dziennie – o większych
ilościach należy informować z 3-dniowym
wyprzedzeniem

Wielkogabarytowe odpady
palne
Dywany, meble, materace
sprężynowe i inne
Min. 1 metr

