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Obecnie rozpoczynamy eksperymentalny projekt zbierania organicznych odpadów
kuchennych. Projekt ten jest częścią planu działania miasta Reykjavik (Reykjavíkurborg) mającym na celu rozpoczęcie zbiórki organicznych odpadów kuchennych do
2020 roku. Dzielnica Grundarhverfi jest pierwszą w Reykjaviku gdzie organiczne
odpady kuchenne będą specjalnie zbierane.

Wartość powstaje poprzez segregowanie odpadów organicznych od innych odpadów.
W stacji produkcji gazu i kompostu Sorpy, która obecnie jest budowana w Álfsnes
będzie można segregować wybrane odpady i produkować z nich metan i kompost.
Projekt będzie kontynuowany co najmniej do połowy przyszłego roku lub do momentu
uruchomienia stacji produkcji gazu i kompostu. Organiczne odpady kuchenne
zebrane w ramach projektu zostaną przetworzone w kompost przy współpracy
Íslenska Gámafélagið. Doświadczenie z tego projektu zostanie wykorzystane przy
wprowadzaniu zbierania organicznych odpadów na terenie całego miasta.
Główne daty i inne praktyczne informacje o projekcie są przedstawione poniżej:

•
•
•
•

•
•

30 października w Fólkvang odbyło się spotkanie z mieszkańcami, gdzie został
przedstawiony projekt.
Na początku projektu pojemniki do segregacji w kuchni oraz rolka worków
kukurydzianych będą dystrybudowane do wszystkich domów w Grundarhverfi.
Należy zawiązać torby przed umieszczeniem ich w komorze organicznej, aby
utrzymać pojemnik w czystości i uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Można
stosować worki kukurydziane lub papierowe, nie można używać worków
plastikowych.
Nowe pojemniki na śmieci zostaną przywiezione w tygodniu 11–16. Listopada.
W domach jednorodzinnych będą wykorzystywane podwójne pojemniki na
śmieci, w których drugi przedział będzie na organiczne odpady kuchenne.
W przypadku bloków 1–2 pojemniki na śmieci zostaną zastąpione „brązowymi
pojemnikami” przeznaczonymi na organiczne odpady kuchenne. Po
przywiezieniu nowych pojemników można rozpocząć sortowanie. Opłaty nie
zmieniają się podczas okresu tego eksperymentalnego projektu.
Częstotliwość wywozu śmieci pozostanie niezmieniona, do wywozu przy
opróżnianiu pojemników będą używane specjalne podzielone śmieciarki.
Instrukcje sortowania będą na wszystkich pojemnikach, również na odwrocie
tego arkusza oraz na stronie www.ekkirusl.is.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, chcesz udzielić nam wskazówek lub
złożyć skargę, możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod numer 411 1111
lub wysyłając wskazówkę do Miejskiej Gospodarki Odpadami pod adresem
sorphirda@reykjavik.is.

Dziękujemy za udział w tym
projekcie razem z nami.
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