Як розділяти відходи
ПЛАСТИКИ І МЕТАЛИ
Вкидаємо: пластикові пляшки, ковпачки, пластикова
упаковка, поліетиленові пакети та мішки, консерви,
алюмінієві банки, коробки для молока та соку
Ми не викидаємо: упаковку для ліків, використані
батарейки та акумулятори, упаковку для фарб, лаків та
масел, пластикові іграшки, автозапчастини, використані
електро- та побутові прилади, підгузники

ОБ'ЄДНІ ВІДХОДИ

СКЛО
Вкидаємо: баночки, пляшки для їжі та напоїв, скляну тару
для косметики

Меблі для дому: шафи,
крісла, столи, ліжка

Ми не викидаємо: кераміку, горщики, порцеляну, окуляри,
жаростійке скло, загартоване скло, свічки, лампочки,
люмінесцентні лампи, відбивачі, склопакети для ліків,
розчинники та моторні масла, дзеркала та віконні скла

Меблі для дому: люстра,
килим, килимове покриття

Важливо: не розбивайте скло, просто кидайте порожні
пакети

ПАПIP
Вкидаємо: папір і картонну тару, газети, журнали,
листівки, блокноти, картонні коробки, офісний папір
Ми не викидаємо: гігієнічне сміття, коробки від молока
та соку, лакований папір, папір, покритий фольгою,
забруднений папір, паперові пакети з добривами та
будівельними матеріалами

БІОВІДХОДИ
Вкидаємо: овочеві та фруктові відходи, гілки, траву,
листя, квіти, харчові відходи (без м’яса), тирсу, кору дерев
Ми не викидаємо: ґрунт, каміння, золу, просочену
деревину, кістки, екскременти тварин, олію, ДСП, гігієнічні
відходи
Важливо: біовідходи в односімейному житлі можна
компостувати в домашніх компостерах

Змішані відходи
Вкидаємо: інші комунальні відходи, які неможливо
розділити: пелюшки, тампони, гігієнічні матеріали,
порцеляна, тарілки, склянки, паперові жирові пакети

Садові меблі: дерев'яні та
пластикові
Спортивний інвентар: лижі,
сани, велосипеди
Холодильник, морозильна
камера, пральна машина,
посудомийна машина, плита,
електронагрівач, духовка,
кондиціонер, вентилятор
Пилосос, праска, тостер,
фритюрниця, блендер,
епілятор, електробритва,
годинник
Комп'ютер, принтер,
ноутбук, ксерокс,
калькулятор, факс, телефон
Телевізор, диктофон,
фотоапарат, фотоапарат
Дриль, швейна машинка,
електроінструмент
Електричні іграшки
Коляска, ходунки

Важливо: ми не викидаємо в контейнер для змішаних
відходів роздільне сміття, будівельне сміття, сміття,
будівельні матеріали, використане електронне та
електричне обладнання, небезпечні відходи, акумулятори,
ліки, шини, залишки фарб та лаків, гарячу золу.

Більше інформації про допомогу біженцям з України
можна знайти на сайті: www.marki.pl

