ГРАФІКИ,
ЗАЯВИ:

ПАПІР
ТАК: чиста упаковка з паперу та
картону, газети, журнали і
листівки, картонні коробки,
зошити, офісний папір.
НІ: жирна паперова упаковка,
використані паперові рушники і
носові хустинки.
МЕТАЛИ І ПЛАСТИК
ТАК: порожні, спресовані
пластикові пляшки, кришки від
пляшок і банок, пластикова
упаковка, пакети, сумки, мішки,
картонні коробки від соку і
молока (тетрапак), спресовані
банки від напоїв і продуктів
харчування.
НІ: відпрацьовані батарейки та
акумулятори, електричне та
електронне обладнання, банки і
контейнери від фарби, пляшки
від автомобільного масла,
аерозольні банки, банки від
моторного масла, упаковки з
харчового полістиролу.
СКЛО
ТАК: тільки скляна тара,
зокрема: порожні пляшки, банки,
косметична тара, порожні
упаковки від ліків.
НІ: столове скло, кераміка,
фарфор, жаротривка склотара,
віконне скло, дзеркала, стекла,
лампи розжарювання,
люмінесцентні лампи.

БІО
Пам'ятайте, що мова йде про
побутові відходи.
ТАК: овочеві та фруктові відходи,
шкаралупа яєць, кавова і чайна
гуща, зів'ялі квіти і кімнатні
рослини, харчові відходи без м'яса,
кісток і тваринних жирів.
НІ: залишки м'яса, кістки і тваринні
жири, олія, земля і каміння,
фекалії тварин.

БІО – гастрономія / ринок
Стосується лише торгових точок.

ЗМІШАНІ
У контейнер для змішаних відходів
кладуть тільки те, що не було
відокремлене в окремий контейнер для
відходів або те, що не можна здати в
ПСЗКВ (пункт селективного збору
комунальних відходів) або МПСЗКВ
(мобільний пункт селективного збору
комунальних відходів).

ТАК: м'ясні відходи і кістки,
вологий або брудний папір,
використані гігієнічні матеріали,
включаючи одноразові підгузки,
сміття з лотків для тварин, фаянс,
розбите скло і дзеркала, текстиль.
НІ: електричне і електронне
обладнання, побутова техніка,
батарейки та акумулятори,
будівельні та ремонтні відходи,
зелені відходи, медикаменти і
хімікати.

ЗЕЛЕНЬ
(прийом з березня по листопад)
ТАК: листя, скошена трава,
подрібнені гілки.
НІ: каміння, попіл, земля.
ГАБАРИТНІ ВІДХОДИ
Запитайте свого адміністратора, де
можна знайти місце здачі
великогабаритних відходів.

ТАК: старі меблі (також розділені
на деталі) і м'які меблі (наприклад,
крісла, дивани, пуфи), матраци,
великі іграшки.
НІ: електричне та електронне
обладнання (наприклад, старі
пральні машини, холодильники),
будівельні матеріали та будівельне
сміття, сміття після ремонту,
ванни, умивальники, радіатори,
унітази, віконні рами, двері, не
складені великі картонні коробки,
автомобільні шини.
Вживане електричне або
електронне обладнання Ви можете
передати в ПСЗКВ або віддати під
час збору, який проходить в кожному
районі Варшави. Габаритні відходи
електричного та електронного
устаткування, так звані "електронні
відходи", також можуть
безкоштовно забрати з вашого
будинку. З розкладом і списком
пунктів збору можна ознайомитися
на сайті www.czysta.um.warszawa.pl.

