ANY
QUESTIONS?
Call: 71 75 86 911 - 914
Visit: ekosystem.wroc.pl

SZKŁO

PLASTIK

PAPIER

PSZOK — SELECTIVE
MUNICIPAL WASTE
COLLECTION POINT

SKIPS FOR
BULKY WASTE

AT THE WASTE COLLECTION POINT,
YOU CAN DISPOSE:
“Where to throw” search engine
Use the search engine on our website to see
where you can dispose of your rubbish.

Waste collection schedule
Check the waste collection schedule for
your area.

Bulky item collection
Find out when and where you can dispose of
old furniture and other bulky items.

bulky waste, furniture, E-waste, medicine packaging, medicines, thermometers, used tyres and
engine oils, batteries, paints, adhesives, small
amounts of concrete and rubble (up to 200
liters), green waste (up to 6 bags), textiles.

WHERE CAN YOU FIND PSZOK?

KAZIMIERZA
MICHALCZYKA 9
Scan the QR code
to see how to get there.

JANOWSKA 51
Stay tuned!
FB/ekosystem.wroc

Scan the QR code
to see how to get there.

MON — FRI:
800 — 1700
SATURDAY:
800 — 1600
MON — FRI:
7 00 — 1500

SUITABLE FOR:
furniture, rugs and carpets, mattresses,
suitcases, laundry dryers, ironing boards.

HOW TO REQUEST A SKIP?
Skips are delivered at the request of the
property manager, housing estate council
or housing cooperative.

Single-family housing
— once every two months.

Multi-family housing
— once a month.
Skips are available for 3 days from the date of delivery.
Check out the year-round skip delivery schedule.
Go to www.ekosystem.wroc.pl and get ready to declutter!

DON'T WASTE!
GIVE RUBBISH
NEW LIFE
A step-by-step waste sorting
guide. What,
where and how to dispose?

THESE
SIMPLE RULES
WILL HELP
IMPROVE
WASTE
SORTING

WHAT AND WHERE TO THROW AWAY?
BLUE
CONTAINER
/ BIN BAG

GREEN
CONTAINER
/ BIN BAG

PAPER AND
CARDBOARD

THROW IN I.A.:

SORTED WASTE IS NOT RUBBISH
— IT’S A RAW MATERIAL. DON'T WASTE IT!

WHITE AND
COLOURED GLASS

THROW IN I.A.:

paper packaging, cardboard egg boxes,
newspapers, magazines, printed paper,
notebooks and books without covers.

bottles and jars, cosmetic glass
packaging.

DON’T THROW IN I.A.: juice and milk cartons,
dirty paper towels, nappies and hygiene
articles, laminated paper, dirty paper /
paperboard.

DON’T THROW IN I.A.: bulbs, mugs, crockery, wine
glasses, mirrors, broken glass.

unsorted waste, such as nappies and
hygiene products, pottery, crockery,
mirrors, dirty paper, receipts, polystyrene
foam, bones and meat waste, ash and soil,
animal droppings.

Sort plastic, glass, paper, bio-waste and
mixed waste, etc.

Electronicwaste, medicines and other
hazardous waste.

Buy wisely
Avoid plastic packaging whenever possible
when shopping.

YELLOW
CONTAINER
/ BIN BAG

BROWN
CONTAINER*
/ BIN BAG

PLASTICS, METALS
AND MULTI-MATERIAL
PACKAGING.

THROW IN I.A.:
Hazardous waste to PSZOK
Take medicines, tyres, batteries and
e-waste to PSZOK.

plastic packaging, milk and juice
cartons, plastic bags and carrier
bags, bottle caps, cans and tins,
aluminium foil.

Place furniture and bulky waste in the
bulky waste containers that are located
in your neighbourhood.

DON’T THROW IN I.A.: medicine packaging,
appliances, electronics, used batteries, paint and
adhesive containers, polystyrene foam.

REMEMBER: THE LESS MIXED WASTE,
THE LESS WASTED RAW MATERIALS.

BIOWASTE

THROW IN I.A.:
peelings and waste of fruit and
vegetables, leftovers, egg shells,
coffee and tea grounds, leaves,
flowers, grass, shredded branches

*

Bulky waste — bulky containers

MIXED WASTE

THROW IN:

Start at home

Don’t put into mixed waste

BLACK
CONTAINER

Only leaves, flowers, grass and shredded branches that
won’t fit in the container.

DON’T THROW IN I.A.: bones and dead animals,
animal droppings, impregnated wood,
biodegradable bags, ash and soil.

IMPORTANT INFORMATION

DO NOT THROW
INTO ANY OF
THE CONTAINERS!
Electronicwaste, medicines, tyres,
batteries, zulky waste and other
hazardous waste.

У ВАС Є
ПИТАННЯ?
Дзвоніть: 71 75 86 911 - 914
Ознайомтесь: ekosystem.wroc.pl

SZKŁO

PLASTIK

PAPIER

ПВЗПВ - ПУНКТ
ВИБІРКОВОГО ЗБОРУ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

У ПУНКТ ПРИЙОМУ ВІДХОДІВ ВИ
МОЖЕТЕ ПРИВЕЗТИ:
Пошуковик «Куди викинути»
Скористайтеся пошуковою системою нашої
сторінки, яка підкаже що і куди викинути.

Графік вивозу сміття
Перевірте графік вивозу сміття у Вашому
мікрорайоні.

Вивіз негабаритного сміття
Дізнайтеся коли і де ми ставимо контейнери для
старих меблів та інших габаритних відходів.

Будьте у курсі!
FB/ekosystem.wroc

негабаритні відходи, меблі, електровідходи,
упаковки від ліки, термометри, використані
шини та моторну оливу, батарейки, фарби,
клей, невеликі кількості бетону та
будівельного сміття (до 200 л.), «зелене»
сміття (до 6 мішків), тканини.

ДЕ ЗНАЙДЕТЕ ПВЗПВ?
ВУЛ. КАЖІМЕЖА
МІХАЛЬЧИКА 9
Відскануйте код QR,
щоб побачити як доїхати.

JANOWSKA 51

Відскануйте код QR,
щоб побачити як доїхати.

ПОН.-ПТ.:
800 - 1700
СУБОТА:
800 - 1600
ПОН.-ПТ.:
7 00 - 1500

КОНТЕЙНЕРИ
ДЛЯ НЕГАБАРИТНОГО
СМІТТЯ

ДО КОНТЕЙНЕРА ВИКИДАЙТЕ:
меблі, килими та кавролін, матраси,
валізки, сушилки для білизни, дошки для
прасування.

ЯК ЗАМОВИТИ КОНТЕЙНЕР?
Контейнери для негабаритного сміття ми
виставляємо на заяву адміністратора дому,
ради мікрорайону або кооперативу.

Приватний будинок
раз в 2 місяці.
Багатоквартирний будинок
раз в місяць.
Контейнери стоять 3 дні від дати їх розміщення. Скористуйтеся
цілорічним розкладом розміщення контейнерів. Відвідайте сторінку
www.ekosystem-wroc.pl та заплануйте своє прибирання.

НЕ МАРНУЙТЕ
НАДАЙТЕ СМІТТЮ
ДРУГЕ ЖИТТЯ
Сортування сміття
крок за кроком.
Що, де і як викидувати?

ЦІ ПРОСТІ
ПРАВИЛА
ДОПОМОЖУТЬ
КРАЩЕ
СОРТУВАТИ
СМІТТЯ

Почніть вже вдому

ЩО І ДЕ ВИКИДУВАТИ
БЛАКИТНИЙ
КОНТЕЙНЕР
/ ПАКЕТ

ЗЕЛЕНИЙ
КОНТЕЙНЕР
/ ПАКЕТ

ПАПІР
ТА КАРТОН

ВИКИДАЙТЕ:

ВІДСОРТОВАНІ ВІДХОДИ ЦЕ НЕ СМІТТЯ
– А СИРОВИНА! НЕ МАРНУЙТЕ ЇХ
БІЛЕ ТА
КОЛЬОРОВЕ
СКЛО

ВИКИДАЙТЕ:

упаковки з паперу, картонні коробки від
яєць, газети і журнали, роздруковані
листи, зошити та книжки без обкладинок.

пляшки та банки, скляні упаковки від
косметики.

НЕ ВИКИДАЙТЕ: коробки від напоїв та молока,
забруднені паперові рушники, памперси та
гігієнічних засобів, полакований папір з
плівкою, брудний папір/картон (напр. посуд).

НЕ ВИКИДАЙТЕ: лампочки, чашки, посуд,
бокали, розбите скло.

Сортуйте, між іншим, пластик. скло,
папір, біовідходи та змішані відходи.

Не викидайте до змішаних відходів
Електровідходи, ліки та інші
проблемні відходи.

Купуйте розумно
В магазинах уникайте упаковок
з пластику, якщо тільки це можливо.

Проблемні відходи - до ПВЗПВ
Ліки, шини, батарейки та
електровідходи відвезіть до ПВЗПВ.

ЖОВТИЙ
КОНТЕЙНЕР
/ ПАКЕТ
ВИКИДАЙТЕ:

ВИКИДАЙТЕ:
шкірки та рештки фруктів, овочів, залишки
їжі, шкарлупу від яєць, гущу від кави та
чаю, листя. квіти, траву, подрібнені гілки.

НЕ ВИКИДАЙТЕ: упаковки від ліків, побутову
техніку, використані батарейки, контейнери
від фарб та клею, пінопласт.

НЕ ВИКИДАЙТЕ: кістки та падаль, відходи від
домашніх тварин, імпреґновану деревину,
біорозкладані мішки, попіл та землю.

*

ЗМІШАНІ
ВІДХОДИ

ВИКИДАЙТЕ::
відходи, які не підлягають сортуванню,
у тому числі: памперси та гігієнічні
засоби, кераміка, посуд, дзеркала,
забруднений папір, чеки, пінопласт,
кістки та залишки м'яса, попіл та земля,
відходи від домашніх тварин.

ПАМ'ЯТАЙТЕ: ЧИМ МЕНШЕ
ЗМІШАНИХ ВІДХОДІВ, ТИМ МЕНШЕ
ЗМАРНОВАНОЇ СИРОВИНИ

БІОВІДХОДИ

пластмасові упаковки, коробки від
молока та соків, мішки та пакети,
кришки та ковпачки, банки від напоїв
та консервів, фольга.

Габаритні відходи
- великі контейнери
Меблі та габаритні відходи викидайте
до контейнерів для габаритних
відходів, які ставлять у Вашому районі.

КОРИЧНЕВИЙ
КОНТЕЙНЕР*
/ ПАКЕТ

ПЛАСТМАСА, МЕТАЛ
ТА УПАКОВКИ
З ДЕКІЛЬКОХ ВИДІВ
МАТЕРІАЛІВ

ЧОРНИЙ
КОНТЕЙНЕР

Тільки для листя, квітів, трави та подріблененого
гілля, які не зміщуються у контейнері

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

ДО ЖОДНОГО
КОНТЕЙНЕРА НЕ
ВИКИДАЙТЕ!
Електровідходи, ліки, шини, батарейки,
негабаритні відходи та проблемні
відходи.

