Drogi mieszkańcu dzielnicy Hamrahverfi
Miasto Reykjavik wkrótce rozpocznie selektywne gromadzenie
organicznych odpadów kuchennych w dzielnicy Hamrahverfi.
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Projekt ten jest częścią planu działania miasta Reykjavik opierającego się na
specjalnej segregacji organicznych odpadów kuchennych. Hamrahverfi będzie drugą
dzielnicą w Reykjaviku, w której organiczne odpady kuchenne będą oddzielnie
gromadzone. Jest to projekt pilotażowy, który ma trwać do końca roku, do czasu
podjęcia decyzji w sprawie rozwiązań dotyczących organicznych odpadów
kuchennych w Reykjaviku.
Na stacji kompostowania i gazu Sorpa w Álfsnes zgromadzone odpady organiczne
zostaną przetworzone w metan i polepszacze gleby.
Poniżej znajdują się główne informacje dot. projektu:
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Na początku projektu do wszystkich domów w Hamrahverfi będą dostarczone
pojemniki do kolekcjonowania odpadów kuchennych wraz z rulonem worków
biodegradowalnych. Do odpadów można używać również torb papierowych
ale ważne jest, aby nie używać worków foliowych.
Nowe pojemniki, „brązowe pojemniki”, zostaną wkrótce dostarczone do
wszystkich gospodarstw domowych. Wielkość pojemnika to 140 litrów
(wysokość 107 cm, szerokość 48 cm i głębokość 55 cm).
Należy uważać, aby szczelnie zamknąć worki przed umieszczeniem ich w
brązowym pojemniku, w celu utrzymania pojemnika w czystości i uniknięcia
nieprzyjemnego zapachu. Można używać worki biodegradujące lub torby
papierowe, ale ważne jest, aby nie używać worków foliowych.
Papier kuchenny można wrzucać do brązowego pojemnika ale nie wolno
umieszczać odpadów, które mogą być zanieczyszczone, np. chusteczek
higienicznych.
Częstotliwość opróżniania pojemników pozostaje niezmieniona. Brązowy
pojemnik będzie opróżniany wraz z szarym co 14 dni. Do wywozu odpadów
będzie używany samochód dwukomorowy, w którym odpady z pojemników
trafią do osobnych komór.
Opłaty za wywóz śmieci nie zmienią się w trakcie projektu pilotażowego.
Przy zwiększonym sortowaniu istnieje możliwość zmniejszenia ilości szarych
pojemników lub przejścia na mniejsze pojemniki szare (zapasowe). Właściciele
mieszkań oraz przedstawiciele związków mieszkańców mogą poprosić o
zmianę mailowo na sorphirda@reykjavik.is.
Dokładniejsze instrukcje dotyczące sortowania znajdują się na odwrocie tej
ulotki oraz na stronie internetowej www.ekkirusl.is. Informacje będą widniały
też na wszystkich kontenerach.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, chcesz przesłać sugestie lub skargi, możesz
to zrobić dzwoniąc pod numer 411 1111 lub napisać do punktu odbioru odpadów
w Reykjaviku na e-mail sorphirda@reykjavik.is.

Dziękujemy za wzięcie razem
z nami udziału w tym projekcie.
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