
-мішки ,пакетики

-незабруднена стретч-плівка 

біла, кольорова

-металічні кришки від банок

-алюмінієві банки від напоїв та 

концерт, метал, металева тара

- упаковка від фруктів

-честі упаковки від йогуртів 

сметани маргарину і масла

-чисті горщики, ящики, відра 

(не від фарб)

-роздроблені(поламані) які 

зміщується в пакетику 

пластикові вуличні  меблі без 

елементів металевих там без 

оббивки металевої ітд.

-плівка пакувальна

-дрібний метал

-картонна упаковка від молока 

,соку сметани та інших напоїв

-пам'яті та порожні пляшки від 

напоїв (без кришок)

-пам'яті та порожні пляшки від 

побутової хімії (без кришок)

-пластикові кришки, корки

 сортувати за такою 

схемою: -пляшки та тари з їх вмістом

-упаковка від ліків, упаковки від 

делікатесних виробів

-упаковка від харчової та 

моторної олії

Не можна викидати:

-пластикові іграшки

-упаковка від спреїв 

,дезодорантів, лаку для волосся і 

тд

-шерсть

-частини від автомобілів

-інше сміття

-полістирол

-пластикові елементи автомобіля

-одноразовий посуд

-упаковка для засобів захисту 

рослин

-побутова техніка та електроніка

-горщики з землею ітд.

-шприци ,одноразові рукавички, 

упаковка та обладнання після 

діалізу

-упаковка від фарб, клеїв, 

розчинників ітд.

-упаковки від зубних паст і тд

-інше будівельне  сміття

-диски CD, касети VHS, магнітна 

плівка

-ганчірки різного роду

-монтажна піна, плівка 

будівельна, сміття ПЦВ

- батарейки, акумулятори

-взуття ,полотенця ,одяг

-мінеральна вата, лінолеум 

,ондулін, ковролин

-вогнегасники ,бутлі від газу

-елементи пластикових 

автокрісел

-гранули ,пластиковий пил

-картонна упаковка

-конверти без пластикових 
віконець

-картон ,гофрокартон

Сортувати за такою 
схемою:
-папір канцелярській
-газети, журнали, рекламні 
буклети, каталоги ,газетки
-книжки ,зошити

-шматочки паперу
-паперові туби

Папір

-рушники паперові ,хусточки 
гігієнічні

Не можна викидати:
-папір копіювальний, калька
-папір забруднений олією або 
маргарином
-восковий папір
-шпалери ,мішків від вапна 
,цементу, гіпсу, пінопласту
-картонні упаковки від молока і 
напоїв

-не знищені документи з даними 
особистими, накладні, чеки
-білборди, конверти з віконцями 

-підгузники ,прокладки, одяг

-інше сміття

-банки з скла кольорового 
(без кришки також без 
елементів металічних чи 
гумових)ло кольорове                                                                                                                       

-пляшки з скла кольорового 
від напоїв (без кришки)

Сортування за такою 

схемою:

Скло кольорове

-порцеляна, кераміка, горщики, 
кришталь, дзеркала , кінескоп

Не можна викидати:
-скло віконне

-люмінесцентні лампи, лампи 
звичайні
-ємність від ліків
-термометр, інше сміття

-армоване скло, скло 
термостійке, фаянс

-автомобільне скло

Метали та штучні матеріали

-банка скляна прозора (без 
кришки, також  без 
елементів металічних чи 
гумових)

-скляні прозорі пляшки від 
напоїв (без кришки)

Сортування за такою 

схемою:

Скло безбарвне 

Не можна викидати:

-ємність від ліків

-автомобільне скло

-армоване скло, скло термостійке

-люмінесцентні лампи, лампи 
звичайні

-фаянс

-інше сміття

-зеркало, кінескоп

-Скло віконне

-порцеляна ,кераміка, горщик, 
кришталь

-термометри

Вибірковий збір міського сміття

Сортування за такою 
схемою (васипати без 
упаковок і мішків) :
-трава, листя ,квіти, гілки, 
бур'яни
-фрукти овочі та їхні 
шкарлупки, кавова та чайна 
гуща, зіпсовані продукти (та 
рештки продуктів) без м'яса і 
кісток

Сміття bio

-інше сміття

Не можна викидати:
-земля ,сміття, попіл ,непорізані 
гілки, шерсть ,памперси ,відходи, 
целофанові мішки і тд., горщики, 
відра

1. Відходи електричного та електронного обладнання

2. Старі батареї та акумулятори

Пн: 8.00-17.00, Вт-Пт: 8.00-15.00, Субота: 9.00-12.00.

1.2 Основна побутова техніка (пральна машина, мікрохвильова піч, 
холодильник, посудомийна машина

5. Ліки з простроченим терміном придатності

6.2 Розчинники

вул. Golęszewska 22a, 62 001 Chludowo

Поверніть відходи в стаціонарний PSZOK (Вибірковий збір міського 
сміття)!

тел. 691 150 250 (працює: пн, пт: 8.00-15.00)

1.3 Монітор і телевізор

1.5 Комп'ютери

електронна пошта: segregacja@zgksuenylas.eu 

Години збору сміття:

PSZOK не працює в неділю та святкові дні

Місцезнаходження та контактні дані:

Перелік відходів, які можна безкоштовно здати до PSZOK:

тощо)

1.6 RIV (радіо, DVD, відео тощо)

1.1 Дрібна побутова техніка (пилосос, чайник, тостер, плойка тощо)

1.4 ІТ-обладнання (принтери, копіювальні апарати, сканери, клавіатури 
тощо)

1.7 Електроінструменти (дрилі, пили, електро косарки та шліфовальні 
машини тощо)          
1.8 Люмінесцентні лампи

3. Велике сміття (меблі, дивани, крісла, шафи
килими,палац тощо)
4. Зелені відходи (трава, листя, порізані гілки)

6. Хімічні речовини
6.1 Фарби

6.3 Засоби захисту рослин
6.4 Миючі засоби
7. Інші небезпечні відходи, що утворюються на фермах
вітчизняний
7.1 Відпрацьоване моторне масло, масляні ємності
7.2 Масляні фільтри
8. Папір і картон
9. Скло та скляні упаковки посортовані:
Скло кольорове / скло безбарвне
10. Пластмаси:
10.1 Пластикова тара
10.2 Пластикові садові меблі, чисті ящики

11. Металобрухт

14. Шини з автомобілів до 3.5 тон (8 шт на рік з однієї родини)

10.3 Пакувальний полістирол
горщики, відра тощо)

12. Багатоматеріальна картонна упаковка від молока та напоїв
13. Забруднені цегли або бетон(1 тонна на рік з одного будинку)

Жовті :мішки (приватний будинок) та бак (багатоквартирна будівля)Синій: :мішки (приватний будинок) та контейнер (багатоквартирна будівля)

Зелений: мишки (приватний будинок)та контейнер (багатоквартирна будівля) 

зелений контейнер з позначкою/описом на білому фоні(багатоквартирна будівля)

Білий: мішки (приватний будинок) 

Коричневий контейнер (приватний та багатоквартирний будинки)
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