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Odpady domowe Rodzaj Surowce Odpady Recykling

Opakowania z kartonu 
falistego
Wrzuca się do niebieskiego 
pojemnika

Pudełka kartonowe, pudełka 
do pizzy

Karton (suchy, czysty i bez 
resztek jedzenia)

Pakowane do dalszego 
recyklingu

Gazety i magazyny
Wrzuca się do niebies-
kiego pojemnika

Gazety, magazyny, papiery 
biurowe, ulotki, reklamy, 
koperty itp.

Nie ma obowiązku usuwania 
zszywek, spirali itp z papieru

Pakowane do dalszego 
recyklingu 

Opakowania do napojów
Wrzuca się do niebieskiego 
pojemnika

Produkty mleczne i soki (w 
tym opakowania z warstwą 
aluminiową od środka)

Czyste, suche i spłaszczone Pakowane do dalszego 
recyklingu

Plastik Wszytskie rodzaje plastiku:
reklamówki, pojemniki do 
jogurtów, pokrywki, kubeczki 
i opakowania do kawy

Suche i czyste Presowane i pakowane do 
dalszego recyklingu

Metal Wszystkie rodzaje metalu: 
np. konserwy i kapsle

Suche i czyste Do dalszego recyklingu

Baterie Wszytskie baterie, także z 
komputerów i telefonów

Liczone w sztukach Transport do  Reykjaviku, 
sortowanie

Świeczki Wszystkie resztki po 
świeczkach

Świeczki (nie w 
pojemnicznach)

Używane do produkcji 
nowych świeczek

Czerwony Krzyż 
w Patreksfjörður

Kontejnery na odzież i 
inne przedmiotu nadające 
się do użytku

Odzież, obuwie, obrusy, 
zasłony, pościel itp.

Wrzuca się w zamkniętych 
workach do kontejneru przy 
budynku Czerwonego Krzyża 
krossins

Sortowanie i przekazanie 
do ponownego użycia

Lokalizacja kontejnerów Kontejnery do innych Meble i inne wyposażenie Zestawy wrzucać razem Poszczególne części mogą 
być użyte przez innych

Kontejner do  odpadów Piasek, cement i szkło Sortowanie odpadów Przetwarzanie przez gminę

Kontejner na żelazo i 
inne metale

Żelazo i inne metale Wrzucanie do kontejneru Transport do dalszego 
recyklingu

Kontejner na trawę 
i ziemię

Trawa z ogrodów, ścięte 
gałęzie itp.

Czysta ziemia Transport do gminy

Kontejner na opony Opony Do dalszego recyklingu

Odpady toksyczne i oleje Wszystkie odpady toksyczne 
i oleje

Dostarczenie na teren z 
kontejnerami

Sortowanie zgodnie z 
regulaminem

Sprzęt elektroniczny i 
meble

Wszystkie meble i sprzęt 
elektroniczny

Dostarczenie na teren z 
kontejnerami

Rozbieranie na części i sor-
towanie przez pracowników

Kontejner na drewno Wszystkie rodzaje drewna Przetwarzanie przez gminę
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Sléttur pappi/bylgjupappi 
s.s. hreinir pizzukassar og 
morgunkornspakkar.
Cardboard & non corrugated 
cardboard. Clean pizza boxes.

Fernur, skolaðar og 
samanbrotnar. 
Beverage Cartons, clean and 
folded.


