
2017

Revas

Instrukcja sortowania 

Budownictwo 
i Instalacje



Rodzaj odpadu Przykład Deponowanie

Płyty gipsowe Ścinki nowych płyt
Płyty gipsowe z rozbiórki 
Gips z mokrych pomieszczeń

Materiały muszą być suche

Przekazanie do recyklingu 

Mogą zawierać gwoździe, śruby, tapety i farbę 

Nie mogą zawierać izolacji, drewna/ listew i 
szyn metalowych

Żelazo i metal Taśma metalowa
Puste wiadra metalowe 
Rury odpływowe metalowe
Rury żelazne

Przekazane do recyklingu

Papa Przekazane do recyklingu

Szkło płaskie
W tym okna i drzwi

Szyby termiczne
Szkło hartowane 
Szkło laminowane
Okna
Partie drzwi ze szkła

Mogą zostać przekazane do recyklingu lub  
jako odpad niepalny (deponowanie). 

Drzwi i okna zawierające PCB patrz opis w 
wykazie poniżej

Materiały  
kamienne

Beton 
Cegła
Płyty betonowe
Kamień okładzinowy
Zaprawa murarska
Keramzyt
Beton gazowy
Zaprawa

Przekazanie do recyklingu w odpowiedniej 
stacji deponowania 
Materiały kamienne tj. beton, nieprzeszklone 
dachówki (zaprawa i dachówka), krawężniki

Kamień okładzinowy, naturalny może być 
używany d celów budowlanych i instal-
acyjnych, o ile nie zawiera drewna i innego 
materiału organicznego. 
Masa fugująca PCB, smoła, sadza, resztki farby 
i lakieru 

Opakowanie 
plastykowe 

Pojemniki plastykowe, wiadra, garnki, 
worki i inne pojemniki plastykowe.
Folia kurczliwa i rozciągająca, 
nakrętki kurczliwe i rozciągające, 
worki transportowe 

Przekazane do recyklingu

Opakowanie plastykowe, które nie nadaje się 
do ponownego użycia, może zostać przeka-
zane do spalarni na Wysypisku Affaldscentret, 
Kirkebækvej 136, Viborg

PVC Rury kanalizacyjne 
Rury wodne
Rury elektryczne
Podajniki kablowe
Płyty trapezowe
Pozostałe odpady
PVC ponownego użycia

Przekazanie do recyklingu.

Uwaga: Przy przekazaniu na wysypisku, 
materiały muszą mieć długość poniżej 1 m. 

Rodzaj odpadu Przykład Deponowanie

Małe materiały 
palne

Flamingo
Pianka (folia plastykowa w piance)
Paczki chipsów
Szkło pleksi
Odpady drewniane 
Płyty Troldtex
Worki papierowe 
Papa dachowa
Masonit
Resztki linoleum (poniżej 3 m2)
Resztki dywanu podłogowego
(poniżej 3 m2)

Przekazanie na Składowisko Affaldscentret, 
Kirkebækvej 136, Viborg.

Materiały pow. 1 metra dostarczane są jako 
duże elementy 

Materiały  
niepalne 
(deponowanie)

Gips włóknisty 
Izolacja
Porcelana
Drewno impregnowane 
Pokrycia podłogowe
Urządzenia sanitarne 
Płytki glazurowane 
Włókno szklane
Ceramika
Płyty gipsowe
Szkło płaskie

Szkło zbrojone/szkło wzmocnione*
Okna/z pojedynczym szkłem*
Winyl
Odpady PCV nie podlegające 
recyklingowi 

Przekazanie na Składowisko Affaldscentret, 
Kirkebækvej 136, Viborg.

*patrz także rozdział dotyczący odpadów 
zawierających PCB

Eternit/ Odpady 
zawierające 
azbest 
Za dostawę azbestu/
eternitu do stacji 
odpadów uiszcza się 
stałą opłatę w 
wysokości 132 DKK,-/kg

Płyty dachowe Należy sortować oddzielnie niezależnie od 
innych odpadów i od ilości. Składowanie oddziel-
nie na Składowisku Odpadków Affaldscentret, 
Kirkebækvej 136, Viborg

Całe płyty muszą być przekazane na paletach, 
zaś małe sztuki spakowanie w duże worki. 
Opakowania/palety muszą być przenoszone 
maszynami. 

Uwaga: Przy dostawie na składowisko płyty 
zawierające azbest muszą być składowane 
ostrożnie w pojemnikach, by nie został wydzie-
lony niebezpieczny azbest do powietrza. Małe 
połamane sztuki płyt azbestowych dostarczane 
do oddzielnego pomieszczenia w pojemniku z 
wsadem – alternatywnie zapakowanie w 2 war-
stwy plastyku i złożone do pojemnika na płyty 
azbestowe/eternitowe. 

Materiały  
piaskowane
(deponowanie)

Należy sortować oddzielnie i przekazać do 
deponowania na składowisku Affaldscentret på 
Kirkebækvej 136, 8800 Viborg

Materiał piaskowany dostarczany oddzielnie i 
zapakowany w zamknięte opakowania (np. duże 
worki), gotowe do transportu maszynowego.  
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Dostawa na Składowisko Recyklingowe:

Rodzaj odpadu Przykład Deponowanie

Odpady  
niebezpieczne

Resztki farby 
Chemikalia 
Świetlówki  
Baterie

Składowisko na odpady niebezpieczne 
Kirkebækvej 136, Viborg
Tel. 86 61 39 55.

Odpady 
zawierające  
PCB

Okna i drzwi  
Fugi
Parapety itp. 

Odpady zawierające PCB wymagają szc-
zególnej uwagi. Więcej informacji o PCB na 
stronie www.pcb-guiden.dk  lub informacje 
branżowe 
”Postępowanie i usuwanie materiałów budow-
lanych zawierających PCB na stronie 
www.bar-ba.dk

Prosimy o kontakt z Revas przed dostawą 
tel. 86 61 39 55.

Odpady 
zawierające 
ołów

Przekazanie do spalania lub deponowania w 
zależności od rodzaju odpadów i zawartości 
ołowiu <  2500 mg/kg

Przy zawartości ołowiu > 2500 mg odpady 
muszą być składowane jako odpady niebez-
pieczne na składowisku dla odpadów niebez-
piecznych.
Prosimy o kontakt z Revas przed dostawą  
tel. 86 61 39 55.

Przedsiębiorstwa, które podpisały rozporządzenie 
recyklingowe muszą przekazywać odpady na skład-
owiska w Gminie Viborg. 

Można korzystać z pojazdów z maks. wagą 3500 kg 
+ dozwoloną przez prawo przyczepką. 

Przedsiębiorstwa muszą samodzielnie rozładować i 
posortować odpady, nie można używać dźwigu lub 
innego sprzętu mechanicznego do rozładowywania.  

Dopuszczalne jest dostarczanie zapakowanych 
odpadów na składowiska, jeśli odpady zapakowane 
są w przeźroczyste worki plastykowe. 
 
Przedsiębiorstwa mogą co najwyżej przekazać 200 
kg odpadów niebezpiecznych rocznie na składowiska 
odpadów (ewentualna waga powyżej zostanie zare-
jestrowana i zafakturowana oddzielnie).

Jeśli przedsiębiorstwo wyraża chęć przekazania 
odpadów niebezpiecznych na składowiska, poza 
zgłoszeniem do Revas Tag Flex musi dokonać 
wykupienia dodatkowego świadczenia w postaci  
abonentu na odpady niebezpieczne.

Kirkebækvej 136, 8800 Viborg, Tlf. 86 61 39 55, revas@viborg.dk
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