
UZYSKIWANIE DOSTĘPU 
DO CENTRUM RECYKLINGU

Twoja firma musi płacić za odpady, jakie dowozi do centrum
recyklingu. W tym celu należy się zarejestrować na stronie:
www.tilmelding-genbrugsstationer.dk. Aby uzyskać dostęp do cen-
trum recyklingu można wykupić przepustkę roczną lub jednorazową.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z CENTRÓW RECYKLINGU

Jeżeli Twoja firma często korzysta z usług centrów recyklingu, 
możesz zakupić przepustkę roczną. Musisz wykupić przepustkę 
roczną dla każdego pojazdu dostarczającego odpady do centrów 
recyklingu. Z przepustką roczną uzyskujesz dostęp do wszystkich 24 
centrów recyklingu w gminach Vestforbrænding przez cały rok.

Jeżeli Twoja firma rzadko korzysta z usług centrów recyklingu, 
możesz zakupić przepustkę jednorazową. Podczas rejestracji swojej 
firmy sprecyzujesz, jakie numery telefonów mogą być użyte do zaku-
pu przepustki jednorazowej przez SMS. Musisz także zarejestrować 
dane swojej karty kredytowej. Opłata nie będzie pobierana z Twojego 
rachunku telefonicznego, ale z karty kredytowej. Po zaakceptowa-
niu płatności otrzymasz potwierdzenie z pomocą wiadomości SMS. 
Wizyta musi rozpocząć się w ciągu godziny. Przed dostarczeniem 
odpadów do centrum recyklingu wyślij SMS na numer 1919, w treści 
wpisując litery GS, numer identyfikacyjny żądanego centrum recyk-
lingu oraz kod dla typu pojazdu, który zostanie użyty. Poniżej podaje-
my odpowiednie kody dla centrów recyklingu oraz typów pojazdów.

PRZEPUSTKA ROCZNA

PRZEPUSTKA JEDNORAZOWA

http://www.tilmelding-genbrugsstationer.dk/


„109” to numer dla gminy 
Skibby, a „2” to numer dla samochodu 
typu van. Numery identyfikacyjne oraz 
kody pojazdów można znaleźć na  
poprzedniej stronie

Albertslund 100 Frederikssund 108 Hundested 116

Ballerup 101 Skibby 109 Frederiksværk 117

Brøndby 102 Jægerspris 110 Herlev 118

Stenløse 103 Gentofte 111 Hillerød 119

Ølstykke 104 Gladsaxe 112 Høje-Taastrup 120

Smørum 105 Glostrup 113 Ishøj 121

Farum 106 Højelt 114 Lyngby-Taarbæk 122

Værløse 107 Skærød 115 Rødovre 123

Samochód osobowy 1

Van 2

Samochód ciężarowy z nadwoziem platformowym 3

SMS TIL 1919

GS 1092

NUMERY IDENTYFIKACYJNE DLA 24 CENTRÓW RECYKLINGU

KODY POJAZDÓW

PRZYKŁAD



Twoja firma musi być zarejestrowana, aby korzystać z tej usługi. 
Jeżeli zapomniałeś się zarejestrować, możesz zakupić jednorazową 
przepustkę dzwoniąc pod numer 70 80 81 99. Zostaniesz przeprow-
adzony przez proces zakupu, ale wymagane będzie podanie danych 
Twojej karty kredytowej. Po zatwierdzeniu płatności otrzymasz pot-
wierdzenie za pomocą wiadomości SMS. Wizyta musi rozpocząć się w 
ciągu godziny.

Centra recyklingu odwiedzane są regularnie przez zespół inspek-
torów. Jeżeli skontaktuje się z Tobą inspektor, musisz okazać dowód 
zapłaty. Brak zapłaty będzie zgłaszany na policję. Zadaniem pracow-
ników znajdujących się w centrach recyklingu jest oferowanie pomocy 
i wskazówek. Nie przeprowadzają oni inspekcji.

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę  
www.tilmelding-genbrugsstationer.dk lub skontaktujsię z centrum 
obsługi klienta Vestforbrænding pod numerem 70 22 40 10

Możesz przywieźć do 5 kg odpadów niebezpiecznych. Powyżej tej 
ilości naliczana jest dodatkowa opłata za każde dodatkowe 10 kg.

A CO JEŻELI NIE JESTEŚ ZAREJESTROWANY?

INSPEKCJA

PYTANIA?

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Aby dowiedzieć się więcej na temat cen, rodzajów 
pojazdów oraz kategorii biznesowych odwiedź:
www.tilmelding-genbrugsstationer.dk


