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Відходів вул. Jankowicka 41B

визначені аптеки, зазначені на вебсайті 

www.segreguj.rybnik.eu

визначені спеціалізовані місця, зазначені на 

сайті www.segreguj.rybnik.eu

ВЕЛИКОГАБАРИТНІ ВІДХОДИ

Великогабаритні відходи періодично 

збиратимуть перед будинком. 

Також в Пункті Селективного Збору Відходів у 

Рибнику, який знаходиться за адресою вул. 

Oskara Kolberga 67 (полігон), безкоштовно 

збираються:

папір, метал, пластик, скло, паковання різного 

походження, біовідходи, шини, меблі та інші 

великогабаритні відходи, текстиль та одяг, 

будівельне сміття та відходи у кількості до 0,5 т 

на кожне господарство в кожному 

календарному році.

ВІДХОДИ ПІСЛЯ РЕМОНТІВ

Будівельне сміття та відходи після 

ремонтів підлягають здачі уповноваженій 

компанії-експортеру за індивідуальним 

замовленням.

Розташування компостера повинно відповідати 

наступним вимогам:

· відстань від межі сусідньої ділянки, дороги або 

тротуару повинна бути не менше 2 метрів,

· відстань від вікон і зовнішніх дверей має бути не 

менше 5 метрів.

У разі компостування біовідходів, що утворюються 

на території об'єкта нерухомого майна, яке 

знаходиться на території житлового сектору, 

власники об'єктів нерухомості не зобов'язані мати 

контейнер для біовідходів, але зобов'язані здавати 

некомпостовані біовідходи до Комунального 

Пункту Селективного Збору Відходів самостійно. 

Власники об'єктів нерухомості, які мають 

компостер та самостійно збирають біовідходи для 

компостування, можуть бути частково звільнені від 

плати за збирання таких відходів. Для отримання 

пільги необхідно подати декларацію про розмір 

плати за поводження з побутовими відходами.

Правила компостування

СОРТУЙ 
СМІТТЯ

Правила збору інших відходів

Пункти збору небезпечних відходів



Компостування біовідходів в домашньому господарстві, яке 
знаходиться в житловому секторі, можна здійснити одним із 
наступних способів:

Пам'ятайте! Не викидайте гарячу 
золу в контейнери, не змішуйте її 
з іншими відходами!

готові компостери

дерев'яні компостери

з ажурною конструкцією, виготовленою з дощок 

або просочених брусів, розташованих так, щоб 

забезпечити доступ повітря до шарів компосту

у вигляді призми

де біорозкладний матеріал розміщений шарами.

Компостування в бетонних ямах або 

резервуарах, що обмежують доступ повітря, 

не допускається.

папір скло зола компостер

·  гігієнічні хустки, паперові рушники
·  паковання з-під молока та інших напоїв
·  лакований папір вкритий фольгою
·  жирний папір
·  шпалери
·  паперові мішки з добривами або 
будівельними матеріалами

не вкидаємо:
·  гігієнічні хустки, паперові рушники
·  паковання з-під молока та інших напоїв
·  лакований папір вкритий фольгою
·  жирний папір
·  шпалери
·  паперові мішки з добривами або 
будівельними матеріалами

не вкидаємо:

·  кухонні відходи тваринного походження, 
наприклад, кістки, м'ясо, жир

·  запліснявілі залишки фруктів і овочів
·  рослини після хімічного обприскування, 
уражені рослини, коріння бур'янів

·  хімічні та інші небезпечні речовини
·  кольоровий папір і газети

не вкидаємо:

·  паперова та картонна тара
·  газети, журнали та листівки
·  блокнот/зошити
·  офісний папір

вкидаємо: вкидаємо: 

·  скляні пляшки з-під напоїв або їжі
·  чисті банки без кришок
·  скляні паковання з-під косметики

У період з 1 жовтня по 30 квітня в житлових 
господарствах, де утворюються відходи у вигляді 
золи/шлаку, необхідно їх розділяти. Золу слід 
збирати в спеціальні марковані ємності.

вкидаємо: 

·  кухонні відходи, наприклад: залишки фруктів 
і овочів, яєчна шкаралупа, кавова гуща та 
чайна заварка

·  скошена трава, рослинні залишки після догляду 
за садом, листя дерев, солома, сіно, засохлі 
зрізані квіти, земля з горщиків

·  невелика кількість недрукованого паперу, 
наприклад, серветки, папір для сніданку

пластик, метал і штучні вироби змішані відходи біовідходи

·  паковання після аерозолів
·  автозапчастини
·  пластикові іграшки
·  пінополістирол
·  паковання з-під медикаментів
·  відпрацьовані батарейки та акумулятори
·  балони з-під фарби або лаків

не вкидаємо:

·  пластикові пляшки
·  кришки, ковпачки, кришки від банок
·  пластикові паковання, поліетиленові пакети 
·  паковання з-під молока/соку
·  пластикові паковання з-під харчових продуктів
·  алюмінієва фольга
·  коробки з-під миючих та косметичних засобів

вкидаємо: 

·  ліки з простроченим терміном придатності 
та хімічні речовини

·  відпрацьоване електронне обладнання 
та побутова техніка

·  відпрацьовані батарейки та акумулятори
·  меблі та інші великогабаритні відходи
·  будівельне сміття та відходи
·  зношені шини

не вкидаємо:

·  все, що не можна викидати в інші 
контейнери/мішки та не є 
небезпечними відходами

вкидаємо: 

·  рештки м'яса
·  кістки
·  попіл
·  земля
·  камені
·  екскременти тварин

не вкидаємо:

·  харчові відходи, такі як залишки після очищення 
овочів та фруктів, прострочені фрукти та овочі, 
яєчні шкаралупи

·  кавова гуща та чайна заварка
·  рослини (без землі) 
·  залишки зрізаних і горщикових квітів
·  дрібні гілочки, листя, трава

вкидаємо: 
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