
Osoby prywatne mieszkające w gminie objętej działalnością 
przedsiębiorstwa gospodarki odpadami SÖRAB mogą przekazywać 
odpady bez konieczności zapłaty przy wizycie – koszt usługi zawarty 
jest w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podmio-
ty prowadzące działalność gospodarczą, takie jak przedsiębiorstwa 
i  organizacje) mogą przekazywać swoje odpady w centrach firmy 
SÖRAB odpłatnie.
Na osobie, która nie przywozi ani nie segreguje swoich odpadów 
osobiście, spoczywa również obowiązek zapłaty. Obowiązek zapłaty 
dotyczy również przekazywania odpadów, które w oczywisty sposób 
nie pochodzą z własnego gospodarstwa domowego. 
Z uwagi na fakt, że nasi pracownicy nie mają możliwości rozróżnie-
nia pochodzenia odpadów, ocenie poddany zostaje samochód osoby 
przywożącej odpady i rodzaj odpadów. Osoba przywożąca odpady 
budowlane i rozbiórkowe, ogrodnicze lub niebezpieczne (włącznie 

z drewnem impregnowanym ciśnieniowo) lekkim samochodem cię-
żarowym, samochodem dostawczym, traktorem, przyczepą firmową 
lub samochodem z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi, jest 
zobowiązana do zapłaty. Zapłaty należy dokonać przed segregacją 
i przekazaniem odpadów. 
Masa samochodu z przyczepą (lub innego zespołu pojazdów, do 
prowadzenia którego wystarczy prawo jazdy kategorii B) oraz z od-
padami, wjeżdżającego do centrum selektywnej zbiórki odpadów lub 
zakładu odzysku SÖRAB nie może przekraczać 3500 kg. Samochody 
o większej masie kierowane są do punktów obsługi klienta w Zakła-
dzie Recyklingu Odpadów Hagby w Täby lub w Zakładzie Utylizacji 
Odpadów Löt w Vallentuna. 
Dziękujemy za segregację odpadów i przestrzeganie instrukcji. 
W razie pytań zapraszamy do rozmowy z naszym personelem. 

Witamy w SÖRAB  
Na kim spoczywa obowiązek zapłaty i czego on dotyczy? 

Odpady niebezpieczne
Punkty selektywnej zbiórki odpadów nie przyjmują odpadów niebez-
piecznych(dotyczy to również drewna impregnowanego ciśnieniowo) 
pochodzącego z działalności gospodarczej. W takim przypadku kierujemy 
do punktu obsługi klienta Hagby, gdzie należy wypełnić kartę ewidencji 
odpadów niebezpiecznych i zapłacić za każdy kilogram odpadów. Zwykła 
cena za pozostawienie odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
nie obejmuje odpadów niebezpiecznych. Również osoby prywatne mogą 
zostać skierowane do Hagby i obciążone obowiązkiem zapłaty, jeśli będą 
posiadać duże ilości odpadów niebezpiecznych. 

Elektroodpady
Punkty selektywnej zbiórki odpadów przyjmują jedynie niewielkie ilości 
objętych odpowiedzialnością producenta odpadów elektronicznych 
pochodzących z działalności gospodarczej. W przypadku dużej ilości takich 
odpadów, osoby zainteresowane kierujemy do punktu obsługi klienta 
 Hagby. Sprzęt elektroniczny nieobjęty odpowiedzialnością producenta 
można przekazywać w Hagby za opłatą, która nie jest zawarta w zwykłej 
cenie za pozostawienie odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. 

Kamień, ziemia i beton
Przedsiębiorstwa mogą przekazywać kamień, ziemię i beton jedynie  
po złożeniu zgłoszenia w punkcie obsługi klienta Hagby lub Löt. Należy 
przy tym okazać zaświadczenie, że materiał nie zawiera azbestu ani innych 
zanieczyszczeń i uiścić stosowną opłatę za każdy kilogram odpadów. 
Zwykła cena za pozostawienie odpadów w punkcie selektywnej zbiórki 
odpadów nie obejmuje kamienia, ziemi ani betonu. W przypadku osób 
prywatnych koszt ten zawarty jest jednak w opłacie za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Azbest
Azbest pochodzący z działalności gospodarczej można zostawić jedynie 
w Löt. Tam należy wypełnić kartę ewidencji azbestu i zapłacić za każdy 
kilogram odpadu. W punktach selektywnej zbiórki odpadów osoba pry-
watna może przekazać maks. do 3 kg azbestu (w szczelnym opakowaniu 
zabezpieczonym taśmą i oznaczonym napisem „ASBEST”) , większe ilości 
kierowane są również do Löt. Cały azbest, przed dostarczeniem go do nas, 
należy szczelnie opakować. 

Z góry przekazujemy podziękowania za współpracę i życzymy udanej wizyty!

Uwaga! Do wypełnienia karty ewidencji wymagane są informacje o producencie odpadu (nazwa, adres, numer ewidencyjny przedsiębiorcy 
(organisationsnummer), numer telefonu). Dostarczanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych wymaga rejestracji 
w Naturvårdsverket (Szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska).

Metale – ładunek zawierający wyłącznie metale można przekazywać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów nieodpłatnie, nawet jeśli pochodzi 
z działalności gospodarczej! Dotyczy to czystych, posegregowanych ładunków zawierających odpady i złom metali. Nie mogą one zawierać materiałów 
radioaktywnych, kurtyn termicznych, elektroniki, rur preizolowanych ani sejfów.

Ceny
Pojedyncza wizyta/ do 3 m³  750 SEK z VAT
Karta przedsiębiorcy (10x3m³ ) 4500 SEK z VAT

W przypadku przekazywania odpadów przekraczających 3 m³ personel 
punktu selektywnej zbiórki odpadów uprawniony jest do zażądania opłaty za 
dodatkowe metry sześcienne.

Kartę przedsiębiorcy można zakupić przez naszą stronę internetową lub bez-
pośrednio w zakładach SÖRAB (poza zakładem odzysku Stockby Returpark). 
Wszystkie nasze zakłady funkcjonują bezgotówkowo, przyjmujemy jedynie 
płatności kartami płatniczymi (za wyjątkiem kart American Express i Diners).

Więcej informacji o cenach, godzinach otwarcia, zakładach, instrukcjach 
dotyczących segregacji, naszych ogólnych zasadach, polityce prywatności itp. 
można znaleźć na stronie internetowej sörab.se.

Karta przedsiębiorcy w zakładzie odzysku Stockby Returpark nie obowiązuje. 
Fakturowanie następuje jednocześnie z obciążeniem.

Niniejsza taryfa dotyczy również osób prywatnych, o ile przekazywane przez 
nie odpady w zwykłym gospodarstwie domowym powstają rzadko lub nigdy.


