
Jak�egregować odpady
Skrupulatna segregacja odpadów zwiększa możliwość ich ponownego

wykorzystania, sprzyja ochronie środowiska oraz zapobiega marnotrawstwu.  

Reykjavíkurborg

KARTONY KARBOWANE  
• Kartony po pizzy 
• Tekturowe pudełka

KARTONY POKRYTE
FOLIĄ ALUMINIOWĄ 
• Kartony po płynach – również 

z plastikową zakrętką 

PAPIER BIUROWY 
• Papier do kserokopiarek 

i koperty

PAPIER GŁADKI 
• Pudełka po płatkach 

śniadaniowych 
• Pudełka po ciastkach 
• Papier do pakowania 
• Wytłoczki do jajek

GAZETY I MAGAZYNY 
• Gazetki reklamowe i ulotki 
• Książki w twardej i miękkiej 

oprawie 

NIE WRZUCAMY
ŻADNYCH INNYCH ODPADÓW

REKLAMÓWEK 

RESZTEK JEDZENIA 

Papieru i kartonów nie należy wkładać 
do plastikowych worków, lecz wrzucać 
bezpośrednio do pojemników. Należy 
wypłukać kartony po nabiale i zgnieść, 
aby zmniejszyć ich objętość.

NA PRZETWARZALNY
PLASTIK 

NA PRZETWARZALNY 
PAPIER 

PLASTIK MIĘKKI  
• Reklamówki 

• Folia plastikowa

• Folia bąbelkowa

Wszystkie plastiki należy umyć, by
nie pozostały na nich żadne resztki 
jedzenia lub innych środków. Przed 
wrzuceniem plastików do pojemnika 
należy je zgnieść, aby zmniejszyć ich 
objętość. Plastik można wrzucać 
luzem do pojemnika.

PLASTIK TWARDY  
• Tacki plastikowe

• Różnego rodzaju 
opakowania i butelki po 
jedzeniu i środkach czystości

• Małe przedmioty z plastiku

Odpady zmieszane to
między innymi:

• Resztki jedzenia

• Opakowania zanieczyszczone
 lub z resztkami jedzenia 

• Opakowania wielomateriałowe 

• Worki do odkurzacza 

• Pieluchy

NIE WRZUCAMY
PRZETWARZALNEGO PAPIERU I 
KARTONÓW

PUSZEK LUB BUTELEK Z KAUCJĄ

ODPADÓW Z OGRODU 

BATERII 

SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
DLA PRODUKCJI BIOGAZU

Surowce do produkcji biogazu 

METAL
m.in. puszki aluminiowe, pojemniki 
aluminiowe po świeczkach, tacki 
aluminiowe, zakrętki. 
Metale można również oddać do 
punktu segregacji odpadów do 
powtórnego przetworzenia.

NIE WRZUCAMY
RESZTEK JEDZENIA  

PAPIERU LUB KARTONU 

NIEBEZPIECZNYCH
SUBSTANCJI I OPAKOWAŃ
PO NIEBEZPIECZNYCH 
SUBSTANCJACH

METALI

URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH LUB
BATERII

Szare pojemniki są dostępne w trzech rozmiarach.

ZIELONY POJEMNIK NIEBIESKI POJEMNIK 
NA ODPADY ZMIESZANE  
SZARY POJEMNIK 

Aby zmienić ilość pojemników, należy 
skontaktować się z Centrum obsługi mieszkańców 
pod numerem telefonu 411 1111 lub wysłać
maila na: sorphirda@reykjavik.is. 

Więcej informacji można znaleźć na
www.ekkirusl.is

– Dziękujemy za 
   �egregowanie odpadów!


