
• Gazety/czasopisma należy wrzucać luzem do po-
jemnika.
• Papier (broszury, koperty i foldery reklamowe) 
należy wrzucać luzem do pojemnika.
• Kartony i tekturę falistą (tj. czyste kartony po pizzy 
i płatkach śniadaniowych) należy wrzucać luzem do 
pojemnika.
• Kartony po napojach i mleku (wypłukane i złożone) 
należy wrzucać luzem do pojemnika.

Znaczenie prawidłowej
segregacji odpadów

Segregacja odpadów to jeden z 
najważniejszych aspektów ochrony 
środowiska, jest istotną częścią świadomości 
ekologicznej w społeczeństwie.
W gminie Ísafjörður obowiązuje dwupojem-
nikowy system segregacji odpadów. Przy 
każdym budynku znajduje się pojemnik na 
odpady do recyklingu oraz pojemnik na 
pozostałe odpady z gospodarstw domowych. 
Ten system w prosty sposób umożliwia 
mieszkańcom udział  w ochronie środowiska 
poprzez segregację odpadów.
W Ísafjörður Punkt Składowania Odpadów 
Komunalnych i Niebezpiecznych – Funi – 
mieści się w Engidal. Tam mieszkańcy mogą 
składać odpady do recyklingu (bezpłanie) 
oraz inne odpady, które nie mieszczą się do 
pojemników przydomowych (za odpłatą).
Mieszkańcy Flateyri Suðureyri i Þingeyri 
mogą składać odpady do recyklingu, odpady 
niebezpieczne oraz pozostałe w wyznaczo-
nych punktach odbioru. W okresie letnim 3 
razy w tygodniu oraz w okresie zimowym 2 
razy w tygodniu. Bliższe informacje dotyczące 
wyznaczonych terminów odbioru odpadów 
dostępne są na stronie www.kubbur.is  i 
witrynie internetowej gminy Isafjörður www.
isafjordur.is

Należy pamiętać, iż odbiorca odpadów może 
odmówić odbioru pojemnika ze względu na ich 
nieprawidłową klasyfikację.

• Puszki po przetworach i zakrętki od słoików należy 
wrzucać do przegrody w pojemniku.
• Opakowania plastikowe z gospodarstw domowych, 
tj. folię spożywczą, reklamówki, opakowania i butelki 
plastikowe oraz tacki styropianowe należy wrzucać do 
przegrody znajdującej się w pojemniku. 
• Baterie należy włożyć do worka, a następnie umieścić 
w przegrodzie znajdującej się w pojemniku.

Pojemnik z odpadami do recyklingu



Sortujmy na 
przyszłość

Broszura informacyjna
odbiór i sortowanie 
odpadów w gminie 

Ísafjörður

Inne odpady

Do pojemników na pozostałe odpady z 
gospodarstw domowych należy wrzucać 
resztki żywności, fusy, zabrudzony papier 
i folie oraz opakowania wielomateriałowe. 
Poza tym opakowania szklane, worki do 
odkurzaczy, pieluchy oraz pozostałe odpady 
nienadające się do recyklingu. Pojemniki, o 
których mowa opróżniane są co dwa tygo-
dnie. 
Pojemniki należy ustawić jak najbliżej 
granicy działki, aby ułatwić pracę odbior-
com odpadów. Ważne jest, aby w okresie 
zimowym zapewnić bezproblemowy dostęp 
do pojemników. 

Odpady wielogabarytowe                           

Wszystkie odpady niemieszczące się do po-
jemników przydomowych należy wywieźć 
do Funi.
Mieszkańcy Flateyri, Suðureyri i Þingeyri 
mogą składać odpady w wyznaczonych 
punktach odbioru. Terminy odbioru oraz 
cennik dostępny jest w internecie. Bliższych 
informacji udzielają pracownicy zakładu 
Kubb pod numerem tel. 456 41-66, pocztą 
elektroniczną kubbur@kubbur.is lub na Face-
booku zakładu.

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne z gospodarstw 
domowych należy oddawać do Punktu Od-
bioru Odpadów Komunalnych i Niebezpiec-
znych – Funi – bezpłatnie.

Odpady do
recyklingu 

Do pojemnika

Do przegrody

Gazety, czasopisma,
broszury, foldery 
reklamowe itp.

Papier biurowy, koperty 
itp.

Kartony i tektura fali-
sta tj. czyste kartony 
po pizzy, płatkach 
śniadaniowych itp.

Metal tj. puszki, zakrętki
od słoików

Kartony Tetra Pak 
wypłukane i złożone

Czyste opakowania 
plastikowe tj. butelki po 
szamponach, pojemniki 
po jogurtach, worki itp.

Baterie w woreczku

Recykling


