Дотепер у Ґданську ми збирали відходи до 3 контейнерів:
сухі, мокрі, скло. Безпосередньою причиною зміни є
розпорядження Міністра навколишнього середовища, яке
уніфікує правила сортування відходів у країні.

ЧЕКАЄМО НА ВАШІ ЗАПИТАННЯ
Всі ми вчимося відповідального поводження з відходами.
Тому варто питати про деталі. Якщо у Вас є сумніви і Ти
хотів би отримати більш широке уявлення про принципи
сортування сировини, кому передавати небезпечні
відходи або про організацію системи поводження з
відходами в Ґанську, наші фахівці залишаються у Вашому
розпорядженні.

Завдяки цьому рішенню Польща, в тому числі Ґданськ як
муніципалітет, значно підніме рівень рекуперації вторинної
сировини призначеної для переробки.

Остаточний екологічний ефект завжди приносить спільна
робота місцевих жителів, які сортують відходи, як і міських
служб, у тому числі Утилізаційного заводу, який приготовляє
відходи до утилізації (сортує пластик на зелений, синій,
безбарвний).

Відділення житлово-комунального
господарства
вул. Партизантув, 36 (будинок D)
тел.: 58 731 64 64
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця
год. 7.00-15.00
середа
год. 7.00-16.30
e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl
Додаткова інформація про національну
систему сортування відходів:
www.czystemiasto.gdansk.pl
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НАЦІОНАЛЬНА
СИСТЕМА
СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ
Скло

Поступово наближаємося до кращих, зразкових країн.
Це показує, що свідомість мешканців Ґданська зростає, а
відповідальне поводження з відходами повільно входить
нам у звичку.
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ЧОМУ МИ БУДЕМО СТОРТУВАТИ ВІДХОДИ
ДО 5 КОНТЕЙНЕРІВ?

папір

метал i пластмаси

органічні відходи

У Ґданську від квітня 2018

Можна класти

• тару з паперу і картону
• газети, каталоги, журнали
• зошити і книжки
• папір для школи та офісу

Не можна

КОНТЕЙНЕР/МІШОК СИНІЙ

• використані паперові ручники і серветки
• картонну тару з-під молока і соків (типу Tetra Pak)
• папір, покритий плівкою
• шпалери
• папір просякнутий жиром чи міцно забруднений

Не можна

Можна

МЕТАЛИ І
ПЛАСТМАСИ

МЕТАЛИ І ПЛАСТМАСИ

КОНТЕЙНЕР/МІШОК ЖОВТИЙ
• металобрухт і кольорові метали
• алюмінієву фольгу
• порожні консервні банки, металічні кришки,
корки від їжі та напоїв
• спорожнілі і роздавлені пластикові пляшки
• коробки з-під молока і соків (типу Tetra Pak)
і упаковки з декількох матеріалів
• пластикову тару від побутової хімії, косметиків
• поліетиленові пакети, мішки та плівки
• використаних батарейок та акумуляторів, а також
відходів електронного та електричного обладнання
• упаковки з-під фарб і лаків, а також моторного
масла та автомобільної хімії
• упаковки лікарських
• автозапчастини

КОНТЕЙНЕР/МІШОК ЗЕЛЕНИЙ
Не можна Можна класти

ПАПІР

СКЛО

ОРГАНІЧНІ
ВІДХОДИ

• порожні пляшки з-під напоїв
• порожні банки без кришок
• скляна тара від косметиків

• кераміки, горщиків, фаянсу, порцеляни, кристалів
• посуду, duraleksu і термостійкого скла
• лампадок з воском

ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ

КОНТЕЙНЕР КОРИЧНЕВИЙ
Можна класти

ПАПІР

СКЛО

• шкаралупи, відходи овочеві та фруктові
• залишки їжі
• дрібні гілки, скошену траву
• забруднені паперові рушники і серветки

Не можна класти

ПРАВИЛА СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ У ҐДАНСЬКУ
З 1 КВІТНЯ 2018 РОКУ

• землі, каміння та попіл
• одноразові підгузки та інші засоби гігієни
• послід тварин і матеріали ним забруднені
• кістки тварин і сирого м’яса
• обробленої деревини і ДСП

НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ

ВІДХОДИ

НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ
ВІДХОДИ

КОНТЕЙНЕР СІРИЙ/ЧОРНИЙ
Можна класти
• відходи, які не можна класти в інші контейнери
і відходи, які не підлягають переробці
Не можна класти
• нетипові та небезпечні відходи

ЩО ЗРОБИТИ З НЕТИПОВИМИ ТА НЕБЕЗПЕЧНИМИ
ВІДХОДАМИ?
Зелені відходи - збираємо в мішках і виносимо в день
вивозу в смітник.
Великогабаритне сміття і шини – ставимо біля смітника
у день вивозу до 6.00 год. або в день, що попереджує вивіз,
після 21.00.
Будівельні та ремонтні відходи – доставляємо до Пункту
роздільного збирання побутових відходів безкоштовно в
кількості 2 тон на календарний рік з кожного помешкання
або замовляємо спеціальну платну послугу в компанії, яка
забирає цього типу відходи
Ліки – кладемо в спеціальні контейнери, розміщені в
аптеках.
Електронне та електричне обладнання – віддаємо в
магазині, купуючи нове обладнання; передаємо в ПЕРЕСУВНІ
ПУНКТИ ДЛЯ ЗБОРУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ або
поставляємо в Пункт роздільного збирання побутових
відходів. Інші небезпечні відходи (наприклад фарби,
термометри, неонові лампи, акумулятори) безкоштовно
віддаємо безпосередньо особам в автомобілі ПЕРЕСУВНОГО
ПУНКТУ ДЛЯ ЗБОРУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ, здійснюваного
Ґданською службою з очищення міста www.guk.gda.pl.
Використовуйте Пункт роздільного збирання побутових
відходів, до якого ми можемо поставити вибірково
зібрані побутові відходи, в тому числі і небезпечні. Пункт
роздільного збирання побутових відходів знаходиться
на території Утилізаційного заводу в Ґданську по вул.
Яблоньовій, 55. www.zut.com.pl
Попіл – можна класти в контейнер на недиференційовані
відходи.Слід однак пам’ятати, що попіл повинен бути остиглий,
без джерел вогню. Є також можливість письмово заявити в мерії
про заміну пластикового контейнера металевим

