
GOSPODARKA
ODPADAMI
I POJEMNIKI DO
SORTOWANIA
W VESTURBYGGÐ I
TÁLKNAFJÖRÐUR



WSTĘP
Zgodnie z procedurą zamówień publicznych gminy Vesturbyggð i Tálknafjörður 
zawarły umowę z firmą Kubbur ehf. o wywóz odpadów komunalnych na terenie tych 
gmin. Gospodarka odpadami jest ważnym problemem ochrony środowiska oraz 
istotnym elementem ogólnego wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Gminy zdecydowały się na dokonanie ambitnych zmian w systemie gospodarki 
odpadami, a mianowicie: Barðaströnd: Dodano pojemnik 240 litrów na odpady 
mieszane podlegające recyklingowi. Na razie nie przewiduje się pojemnika na odpady 
organiczne. Patreksfjörður i Bíldudalur: Dodano pojemnik 120 litrów na organiczne 
odpady komunalne oraz wewnętrzny przedział na plastik w pojemniku na odpady 
do recyklingu. Tálknafjörður: Dodano pojemnik 120 litrów na organiczne odpady 
komunalne oraz pojemnik 240 litrów z wewnętrznym przedziałem 55 litrów do 
oddzielenia papieru/kartonu od plastiku. 

Współpraca z mieszkańcami jest bardzo ważna i wszyscy powinni rozumieć potrzebę 
uczestniczenia w wysiłku ograniczania ilości odpadów i zwiększania odzysku. W ten 
sposób mieszkańcy okazują, że chcą mieszkać w okolicy przyjaznej środowisku, która 
będzie sprzyjać lepszej jakości życia i zmniejszaniu śladu węglowego w gminach.

INFORMACJE OGÓLNE
Kubbur ehf, Ártunga 8, 400 Ísafjörður 
Tel. 456 4166, kubbur@kubbur.is 

Kubbur ehf. jest przedsiębiorstwem zajmującym się 
gospodarką odpadami, działającym na terenie Ísafjörður, 
Vestmannaeyjar, Hafnarfjörður, Ölfus, Bolungarvík, a 
obecnie również Vesturbyggð i Tálknafjörður. Firma 
prowadzi działalność od czasu, gdy zaczęła zajmować się 
gospodarką odpadami w Ísafjörður w 2011 roku, i 
stopniowo rozszerzyła zasięg działania na 
Vestmannaeyjar, Hafnarfjörður, Bolungarvík, a obecnie 
również Vesturbyggð i Tálknafjörður.

VESTURBYGGÐ
TÁLKNAFJÖRÐUR

GMINA ÖLFUS
ÍSAFJÖRÐUR

BOLUNGARVÍK
VESTMANNAEYJAR

HAFNARFJÖRÐUR



POJEMNIKI W VESTURBYGGÐ I 
TÁLKNAFJÖRÐUR 

DOSTĘPNOŚĆ
Pojemniki do opróżnienia należy ustawić na zewnątrz każdego domu w miejscu 
możliwie jak najbliższym od niego. W miarę możliwości powinny być one zawsze 
dostępne do usunięcia. Mieszkańcy są zobowiązani do usuwania śniegu z pojemników 
i wokół nich. Wszelkiego rodzaju zaczepy przytrzymujące pojemniki powinny być 
łatwe do demontażu i wymiany.

W okresie zimowym należy odpowiednio zadbać o pojemniki, aby śmieci się z nich nie 
wysypywały.

PRZEPEŁNIONE POJEMNIKI   
Pojemniki nie powinny być wypełnione tak, że nie można ich zamknąć. Przepełnione 
pojemniki mogą powodować problemy i nieporządek, gdy zabiera się je do opróżnienia. 
Przepełnione pojemniki nie będą zabierane do opróżnienia, a mieszkańcy zostaną 
powiadomieni, gdzie znajduje się punkt zbiórki odpadów.

DALSZE INFORMACJE 
Różne informacje o odpadach i problemach ochrony środowiska można znaleźć na 
stronie internetowej firmy Kubbur (www.kubbur.is) i będziemy się starać te informacje 
uzupełniać. 

Jest też kilka innych użytecznych stron z informacjami o recyklingu i utylizacji 
odpadów:

 ■ Agencja Środowiska Islandii - www.ust.is 

 ■ Islandzki Fundusz Recyklingu - www.urvinnslusjodur.is 

 ■ Landvernd - www.landvernd.is 

 ■ Fenúr Profesjonalna Rada ds. Recyklingu i Odpadów - www.fenur.is 



GOSPODARKA ODPADAMI I POJEMNIKI 
DO SORTOWANIA W VESTURBYGGÐ I 
TÁLKNAFJÖRÐUR

Te gminy działają przeważnie w systemie trójpojemnikowym dla czterech rodzajów 
odpadów, przy czym jeden z pojemników ma dodatkowy przedział.

1. Szary pojemnik (240 litrów) jest przeznaczony na odpady 
niepodlegające recyklingowi.

2. Brązowy pojemnik (120 litrów) jest przeznaczony na odpady 
organiczne, takie jak resztki jedzenia, filtry do kawy, skorupki jajek.

3. Niebieski/zielony pojemnik (240 litrów) jest przeznaczony na papier 
i tekturę.

4. Wewnętrzny przedział o pojemności 55 litrów w pojemniku 
niebieskim/zielonym jest przeznaczony na plastik i metal.

Odpady niepodlegające recyklingowi są zbierane co cztery tygodnie, odpady 
organiczne oraz z pojemników niebieskich/zielonych są zbierane co dwa tygodnie. 
W Barðaströnd odpady niepodlegające recyklingowi są zbierane co trzy tygodnie, a 
pojemniki niebieskie/zielone opróżniane w tym samym czasie. Poza tym odpady są 
zbierane według harmonogramu wywozu odpadów dla Vesturbyggð i Tálknafjörður.

Mieszkańcy muszą zapewnić łatwą dostępność swoich pojemników, m.in. przez 
usuwanie śniegu z pojemników i wokół nich, aby je można było łatwo opróżnić. 
Terminy wywozu odpadów i godziny otwarcia punktów zbiórki odpadów / wskazówki 
dotyczące segregacji znajdują się na stronach internetowych gmin(vesturbyggd.is i 
talknafjordur.is) oraz na stronie firmy Kubbur (kubbur.is).

SZARY POJEMNIK
NA ODPADY

BRĄZOWY POJEMNIK
NA ODPADY

ZIELONY/NIEBIESKI 
POJEMNIK NA ODPADY

WEWNĘTRZNY 
PRZEDZIAŁ

ODPADY ZMIESZANE
ODPADY 

ŻYWNOŚCIOWE GAZETY TEKTURA PŁASKA
OPAKOWANIA 
PLASTIKOWE PLASTIKI

KARTON TEKTURA FALISTA



ODPADY SĄ WARTOŚCIOWE
Są różne sposoby zredukowania ilości generowanych przez nas odpadów, lecz 
ograniczanie odpadów zaczyna się w domu. Znaczna część naszych zakupów staje 
się w końcu odpadami – zarówno nadającymi się do odzysku, jak i niepodlegającymi 
recyklingowi. Pomyśl, zanim coś kupisz, i pomyśl znowu, zanim to wyrzucisz. Kiedy 
już mamy odpady, bardzo ważne jest posortowanie ich na odpowiednie kategorie. 
Recykling zużytych opakowań jest bardziej przyjazny środowisku niż produkowanie 
nowych opakowań. Zbieranie i kompostowanie odpadów organicznych powstrzymuje 
wytwarzanie metanu z odpadów organicznych deponowanych na wysypiskach, 
a otrzymywany produkt uboczny może być wykorzystany jako nawóz.  Dobrym 
zwyczajem jest zmniejszanie objętości opakowań przez zgniecenie lub złożenie, 
aby nie przepełniać pojemników. Zmniejszanie objętości jest ważne dla wszystkich 
rodzajów recyklingu i zmniejsza ślad węglowy związany z transportem odpadów. 
Bądźmy odpowiedzialni za nasze środowisko i pomagajmy zwiększyć recykling. 
Każdy kilogram odpadów kosztuje dużo pieniędzy. Pieniądze zaoszczędzone dzięki 
ograniczaniu odpadów i dokładniejszemu sortowaniu mogą wrócić do kasy publicznej 
i przedsiębiorstw..


