
Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gmin obsługiwanych przez firmę 
SÖRAB mogą przekazywać swoje odpady bezpłatnie – koszty są pokrywane 
w ramach opłaty abonamentowej. Jednostki prowadzące działalność 
gospodarczą (firmy i organizacje) mogą przekazywać swoje odpady w 
centrach firmy SÖRAB odpłatnie.

Osoby, które nie przywożą odpadów osobiście i nie segregują ich, muszą 
również uiścić stosowną opłatę. Obowiązek zapłaty powstaje również 
wtedy, gdy przekazywane są odpady, które w oczywisty sposób nie stanowią 
odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego. 

Ponieważ nasz personel nie jest w stanie zauważyć różnic w źródłach 
pochodzenia odpadów, ocena następuje na podstawie rodzaju pojazdu oraz 
typu odpadów. Jeżeli przywożone są odpady budowlane i porozbiórkowe, 

odpady zielone lub odpady niebezpieczne (np. drewno impregnowane 
ciśnieniowo) i docierają one samochodem dostawczym, serwisowym, 
ciągnikiem, przyczepą firmową lub samochodem z zagraniczną rejestracją, 
wówczas powstaje obowiązek uiszczenia opłaty. Opłatę należy uiścić jeszcze 
przed posegregowaniem i przekazaniem odpadów. 

Do centrum lub parku recyklingu firmy SÖRAB można przyjechać 
samochodem z przyczepą, a odpady nie mogą mieć masy większej niż 
3500 kg lub ich objętość nie może przekraczać 3 m3. Cięższe samochody 
odsyłane są do znajdującego się w miejscowości Taby zakładu utylizacyjnego 
Hagby lub do zakładu utylizacyjnego Löt w miejscowości Vallentuna. 

Dziękujemy za segregację odpadów i stosowanie się do naszych wskazówek. 
W razie jakichkolwiek zapytań, nasz personel chętnie udzieli odpowiedzi. 

Witamy w stacjach firmy 
SÖRAB! 

Ceny
Kupon jednorazowy 500 koron szwedzkich,  

łącznie z VAT-em 
10 kuponów (karnet) 3000 koron szwedzkich,  

łącznie z VAT-em 

Karnet można kupić za pośrednictwem naszej strony inter-
netowej lub bezpośrednio w stacjach SÖRAB. W stacjach 
recyklingu akceptujemy jedynie karty płatnicze (jednakże nie 
American Express ani nie Diners). Więcej informacji na temat 
cen, godzin otwarcia, lokalizacji centrów recyklingu, instrukcji 
segregowania odpadów, naszych ogólnych warunków han-
dlowych itp. można znaleźć na stronie internetowej sorab.se

Taryfa z tytułu przekazywania takich opadów, które zazwy-
czaj nigdy nie powstają w gospodarstwie domowym, dotyczy 
także osób fizycznych.

O tym, czy przekazanie odpadów jest płatne, czy też nie, 
decyduje personel centrum recyklingu (ÅVC). Uprzejmie 
prosimy o uszanowanie tej zasady. W przypadku sporu nasz 
personel ma prawo prosić klienta o opuszczenie terenu. 

Odpady niebezpieczne
Od jednostek prowadzących działalność gospodarczą, centra 
recyklingu nie przyjmują odpadów niebezpiecznych (w tym drewna 
impregnowanego ciśnieniowo). W takim przypadku kierujemy do 
punktu obsługi klienta zakładu utylizacyjnego Hagby, gdzie należy 
wypełnić deklarację w sprawie odpadów niebezpiecznych i uiścić 
stosowną opłatę za każdy kilogram przywożonych opadów. Odpady 
niebezpieczne nie są wliczane w normalną cenę za wizytę w centrum 
recyklingu (ÅVC). Osoby fizyczne mogą zostać również skierowane 
do Hagby i jeżeli przywożą większą ilość odpadów niebezpiecznych, 
wówczas muszą za nie zapłacić. 

Odpady elektroniczne
Centra recyklingu przyjmują jedynie mniejsze ilości odpadów elektro-
nicznych powstających w ramach działalności gospodarczej w wyniku 
odpowiedzialności producenta. Większe ilości są kierowane do 
punktu obsługi klienta zakładu utylizacyjnego w Hagby. Tam trzeba 
wypełnić stosowną deklarację. Odpady elektroniczne nie wynikają-
ce z odpowiedzialności producenta mogą zostać pozostawione za 
opłatą w Hagby, nie są bowiem one wliczone w normalną cenę za 
wizytę w ÅVC. 

Kamień, ziemia i beton
Jednostki prowadzące działalność gospodarczą mogą przekazywać 
kamień, glebę i beton wyłącznie za pośrednictwem punktów obsługi 
klientów w Hagby lub w Löt. Tam należy złożyć oświadczenie, że 
materiał jest wolny od azbestu oraz od innych zanieczyszczeń i uiścić 
stosowną opłatę, zależną od liczby dostarczonych kg odpadów. 
Kamień, ziemia i beton nie są wliczane w zwykłą cenę odpadów 
dostarczanych do ÅVC, choć w odniesieniu do osób fizycznych odpady 
takie są uwzględnione w abonamencie za wywóz odpadów. 

Azbest
Jednostki prowadzące działalność gospodarczą, azbest mogą do-
starczać wyłącznie do Löt. Tam należy wypełnić deklarację w sprawie 
odpadów azbestowych i uiścić stosowną opłatę za każdy kilogram 
dostarczonych odpadów. Osoby fizyczne mogą dostarczyć do centrum 
recyklingu maksymalnie do 3 kg azbestu, większe ilości kierowane 
są również do Löt.. Cały azbest musi być przekazywany w dobrze 
zamkniętych opakowaniach, najlepiej w mocnych workach plastiko-
wych, oznaczonych jako odpady azbestowe. 

Punkty obsługi klientów w Hagby i w Löt: są czynne w dni powszednie w godz. 06 – 16

Z góry przekazujemy podziękowania za okazaną współpracę 
i mamy nadzieję, że wizyta u nas będzie udana!

UWAGA! Przy wypełnianiu deklaracji potrzebne będą informacje na temat podmiotu wytwarzającego odpady 
(nazwisko/ nazwa, adres, nr org. nr tel.)


