
Kontaktuj sie z nami jesli:
• Zapomnielismy zabrac u Ciebie (odbierzemy w ciagu tygodnia)
• Blad z pojemnikiem
• Potrzebujesz nowy kalendarz odbioru
• Chcesz zmienic abonament itd.

Telefon do naszego serwisu 62 96 01 80
Znajdziesz nas od poniedzialku do piatku od 8.30-15.00
Pod telefonem 62960180, fax 62960190, 
lub e-mail post@gir.no 
Zobacz tez nasza strone: www.gir.hm.no

SZARA POKRYWA BRĄZOWA POKRYWA NIEBIESKA 
 POKRYWA

WOREK  
PLASTIKOWY PUNKT ZWROTU ODPADOW

Polsk

Smieci

Resztki jedzenia Plukane w zimnej 
wodzie 

Gazety, reklamy, 
czasopisma

Plukane w zimnej 
wodzie 

Farby, bejce, lakiery Komputery Ubrania Olej opalowy 

Worki z odkurzacza 
Foremki foliowe (po 

rybach i miesie) opakowania po piccy, 
platkach i podobne Torebki po chipsach Klej 

Elektryczne urzadzenia 

Posciel 
Zlom 

Zaroodporne  szklo/
porcelana, ceramika, 

krysztaly 

Butelki po winie, 
tranie i dresingach 

Torby papierowe i  
papier falowany 

Kubki po jogurcie, 
smietanie, opakowania 

po miesie mielonym

Rozpuszczalniki, 
lakiery i aceton 

Telefony komorkowe 

Reczniki

Opony 

Piasek z kuwety I 
woreczki z psimi 

odchodami 

Nakretki od dzemu i 
Zakretki metalowe Kartony po napojach 

Butelki po  musztardzie i 
ketchupie Opakowania po 

sprayach 

Golarki 

Okna 

Plastik ,ktory nie jest 
opakowaniem ( szczotki 

do mycia naczyn, 
 zabawki)

Sloiki po dzemie
Papier do pisania

Opakowania po kielbasie, 
szynce itp Wszystkie typy bateri

Ladowarki 

Buty Meble 

Blyszczacy papier 
swiateczny

Puszki po piwie i 
sokach, na ktore nie 

ma kaucji Kartony po jajkach
Torebki po kawie Srodki wybielajace, 

chlor, amoniak 

Elektryczne zabawki 

Krzesla plastikowe 

Pieluchy
Folia aluminiowa Ksiazki

Opakowanie po 
kurczaku Resztki oleju

Suszarki do wlosow

Zaslony, firanki Stolarka 

Wegiel do grila, 
popiol (zimne)

Tubki aluminiowe Koperty
Plastikowe doniczki

Mocne kwasy 
i  podklady do 
 gruntowania 

Zegarki

Styropian 

Zniszczona odziez, 
buty i skora

Opakowania 
 hermetyczne 

Puste rolki po 
 papierze toaletowym

Butelki, opakowania 
po szamponie, mydle i 
srodkach do plukania 

Zarowki

Elektryczne urzadzenia 
kuchenne I lazienkowe

Wykladziny 
 podlogowe

Szklo, opakowania 
metalowe

Papier, tektura i 
 kartony po napojach

Plastik z uzytku 
domowego i 

 opakowania  plastikowe

Niebezpieczne 
odpady EE odpady Odziez i buty Odpady o duzych 

gabarytach

Zrodla sortowania
Miedzygminny Zaklad Oczyszczania Glåmdal IKS ma odpowiedzialnosc za planowanie, wprowadzanie w zycie i 

rozwoj procesu oczyszczania(sortowania odpadow) w Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal.

Jestes naszym abonentem jesli  masz dom, mieszkanie,domek wczasowy w jednej z czterech gmin ,w ktorych dzialamy. Smieci odbieramy co 14 din.
Szklo i odpady metalowe odbieramy co 4 tydzien.Pojemniki i worki plastikowe musza byc gotowe do odbioru najpozniej o 6.00 w dniu odbioru.
Dzien odbioru znajdziesz w kalendarzu odbiorow. W kazdej gminie mamy punkt zwrotu odpadow. Tam w godzinach ich otwarcia mozesz zwrocic 

wszystkie rodzaje odpadow.


