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Посбник 
Посібник із принципів поводження з побутовими 
відходами на території KZGRL
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відходи

ПЛАСТИК 
І МЕТАЛ

Як сортувати?

Якщо Ви не знаєте як це правильно зробити 
або виникають сумніви, то цей Посібник 
із принципів поводження з побутовими 
відходами на території KZGRL (Комунального 
об’єднання ґмін Лєщиньского регіону) 
створений саме для Вас.

Основним принципом Загальної системи 
сортування відходів (WSSO), що пов’язаний 
з уніфікацією принципів сортування відходів 
на території всієї Польщі, є відокремлення 
сировини від відходів,  що непридатні 
для повторної переробки. Окремий збір 
паперу, скла, пластику разом з металами, а 
також відокремлення біовідходів, дозволяє 
отримати найбільш цінну сировину для 
повторної переробки. 
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Мешканці ґмін-членів сортують відходи  

на 5 груп, 
які забираються  

безпосередньо від дому:

Великогабаритні відходи та використане електрообладнання можна віддати 
також під час об’їзного збору. Ці відходи забираються по графіку від дому. Під час 
об’їзного збору не забираються відходи після ремонту, дзеркала, вікна. З графіком 
можна ознайомитись на нашому сайті www.kzgrl.pl

Крім того, вищевказані групи та інші посортовані побутові відходи забирають від мешканців у 
Пунктах селективного збору побутових відходів.



На території Комунального об’єднання ґмін 
Лєщиньского регіону (KZGRL) від січня 2020 
року до контейнерів та мішків: синього, жовтого, 
зеленого та білого долучається новий контейнер 
коричневого кольору для біовідходів.

Біовідходи можна збирати у прибудинковий 
компостер. Власники будинків, які не мають 
компостерів, зобов’язані обладнати будинок 
коричневим контейнером для біовідходів.

БІОВІДХОДИ
ПРИНЦИПИ ЗБОРУ І 
ВИВЕЗЕННЯ БІОВІДХОДІВ 
НА ТЕРИТОРІЇ KZGRL

BIO

 √ Відходи з овочів і фруктів, 
 √ залишки їжі  
(без м’яса і кісток), 

 √ шкаралупи яєць, 
 √ кавова гуща і залишки чаю, 
 √ шкірки з фруктів та овочів,

 √ трава, 
 √ листя і бур’яни, 
 √ зрізані квіти і квіти 
з горщиків, 

 √ подрібнені гілки

Біовідходи будуть забиратись 
виключно з призначених для цих 
цілей контейнерів– коричневого 
кольору і з написом BIO.

Надмірна кількість біовідходів, таких 
як напр. трава, листя чи гілки, які не 
вміщаються у коричневий контейнер 
можна віддати у будь-якій кількості до 
Пунктів селективного збору побутових 
відходів.

У коричневих контейнерах 
біовідходи потрібно 

збирати вільним насипом 
або у біорозкладних 

мішках.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 

НЕ ВИКИДАЄМО:

 × рідкі кухонні відходи, 
 × кістки, 
 × риб’ячі кістки і м’ясо, 
 × землю і каміння, попіл, 
 × тваринні відходи!



ВИКИДАЄМО:    

ПРОЗОРЕ 
СКЛО

КОЛЬОРОВЕ 
СКЛО 

ПЛАСТИК 
І МЕТАЛ

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Перед викиданням потрібно 

спорожнити, відкрутити і 
розчавити.

 √ пластикові пляшки, 
 √ кришки і ковпачки, 
 √ металеві банки від їжі, 
 √ картонні коробки з напоїв  

(напр. Тетрапак), поліетиленові пакети, 
 √ упаковки від чистячих засобів і 

косметики, 
 √ пластикові горщики для квітів, 
 √ упаковки від кави, солодощів, чіпсів, 

упаковки з алюмінієвої фольги, 
 √ упаковки від їжі.

 √ Пляшки  
з кольорового скла, 

 √ банки з кольорового 
скла, 

 √ скляну тару напр. від 
косметики

ВИКИДАЄМО:   

 √ Пляшки  
з прозорого скла, 

 √ банки з прозорого  
скла, 

 √ скляна тара від 
косметики.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Не бийте скло перед викиданням у 
контейнер. Викидайте порожніми. 

Кришки і корки викидайте до пластику 
і металу (жовтий контейнер або мішок).

ВИКИДАЄМО:  

НЕ ВИКИДАЄМО: 

 × Кераміку, горщики, порцеляну, 
 × столове скло, кришталь, 
 × фаянс, вікна, дзеркала, 

світильники і лампочки, 
 × лампадки з восковим вмістом, 
 × окуляри і жаростійке скло, 
 × термометри, 
 × упаковки від ліків, 
 × олій і розчинників.

НЕ ВИКИДАЄМО:

 × наповнені пляшки і 
контейнери, 

 × упаковки і пляшки з олії, 
 × масла і охолоджуючих рідин, 
 × упаковки від добрив і 

засобів захисту рослин, 
 × банки від лаків і фарб, 
 × мокру плівку, 
 × відходів після ремонту з 

пластику (напр. плінтус, 
вагонка і т. п.), 

 × запчастини до автомобілів, 
 × акумулятори і батарейки,
 × побутову техніку.

!!



ПАПІР БІОРОЗКЛАДАНІ

 √ Відходи з овочів і фруктів, 
 √ залишки їжі  
(без м’яса і кісток), 

 √ шкаралупи яєць, 
 √ кавова гуща і залишки чаю, 
 √ шкірки з фруктів та овочів,
 √ трава, 
 √ листя і бур’яни, 
 √ зрізані квіти і квіти з 
горщиків, 

 √ подрібнені гілки

 √ Газети, журнали, 
 √ книжки, зошити, 
 √ листівки, 
 √ шкільний та офісний папір, 
 √ коробки і картон, 
 √ пакувальний папір, 
 √ паперові рулони і пакети,

ЗМІШАНІ

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Викидайте упаковки порожні 

і зім’яті, паперові рушники 
та хустинки викидайте до 

змішаних відходів

НЕ ВИКИДАЄМО:  

 × Коробок від напоїв (напр. 
Тетрапак), 

 × мокрий або жирний 
папір, 

 × восковий папір, 
 × упаковки від будівельних 

матеріалів (цемент, 
шпаклівка), 

 × шпалери, 
 × фотопапір і фотографії, 
 × предмети гігієни 

(тампони, прокладки, 
одноразові підгузники, 
хустинки), 

 × квитанції.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
У коричневих контейнерах 

біовідходи потрібно збирати 
вільним насипом або у 
біорозкладних мішках.

НЕ ВИКИДАЄМО: 

 × рідкі кухонні відходи, 
 × кістки, 
 × риб’ячі кістки і м’ясо, 
 × землю і каміння, попіл, 
 × тваринні відходи

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
у контейнер для змішаних 

відходів не викидайте відходи 
зібрані окремо, попіл завжди 

потрібно охолодити.

НЕ ВИКИДАЄМО:

 × Батарейки і акумулятори, 
 × прострочені ліки, 
 × хімічні речовини, 
 × клеї, 
 × масла і олії, енергоощадні 

та світлодіодні лампи, 
 × ртутні термометри, шини, 
 × будівельне сміття, 
 × електронні відходи.

 √ предмети гігієни, брудні 
паперові рушники, 

 √ жирний та брудний папір, 
 √ забруднені упаковки від їжі, 
 √ одноразові станки для гоління, 
 √ столове скло, кришталь,  

фаянс і порцеляну, 
 √ предмети з гуми і латексу, 
 √ зламані іграшки, взуття і 

ганчірки, 
 √ м’ясо, риб’ячі кістки, кості, 
 √ попіл, 
 √ пакувальний пінопласт, 
 √ лампадки з восковим  

вмістом і свічки.

ВИКИДАЄМО:   ВИКИДАЄМО:   ВИКИДАЄМО:    

!

!
!



На території всіх ґмін-членів 
Комунального об’єднання ґмін 
Лєщиньского регіону працюють 
Пункти селективного збору 
побутових відходів (PSZOK), до яких 
кожен мешканець може принести і 
безкоштовно* залишити побутові 
відходи, які у нього накопичились.*.

РОЗТАШУВАНН PSZOK**

* Винятком є відходи після ремонту, будівельні відходи і від 
знесення будівель. На одного мешканця будинку безкоштовно 
приймається макс. 100 кг/рік. За відходи після ремонту 
масою вище визначеного ліміту відходів власник будинку 
зобов’язаний заплатити підприємцеві, що керує PSZOK

ПУНКТ 
СЕЛЕКТИВНОГО 
ЗБОРУ ПОБУТОВИХ 
ВІДХОДІВ

**Пункт селективного збору побутових відходів = Punkt Selektrywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Gmina Bojanowo
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Bojanowie  
Gołaszyn 11, tel. 65 54 56 416

Gmina Gostyń
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych 
w Goli  
tel. 506 182 246

Gmina Jutrosin
Jutrosin  
ul. Polna 3c (teren składu węgla), tel. 667 397 392

Gmina Krobia
Krobia  
ul. Jutrosińska 28a, tel. 65 57 11 783

Gmina Krzemieniewo
Krzemieniewo  
ul. Dworcowa 50 (sklep rolno-ogrodniczy), 
tel. 65 53 60 226

Gmina Krzywiń
Krzywiń
ul. Bojanowskiego 5 (wjazd od ul. Ogrodowej)
tel. 509 029 868, 65 51 70 760

Зроби крок  

в сторону PSZOK! 

Miasto Leszno
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie  
ul. Saperska 23, tel. 65 52 59 295

Gmina Lipno
Lipno  
ul. Spółdzielcza 4, tel. 65 53 40 267

Gmina Miejska Górka  
Miejska Górka  
ul. Ignacego Buszy 5 (teren GS), tel. 65 54 74 173

Gmina Osieczna
Zakład Zagospodarowania Odpadów
Trzebania 15, tel. 65 52 85 032

Gmina Pakosław
Pakosław  
ul. Kolejowa 3, tel. 65 54 78 263

Gmina Pępowo
Pępowo 
ul. Dworcowa 1, tel. 65 57 36 332

Gmina Pogorzela
Pogorzela  
ul. Gostyńska 14a, (teren GS, skład węgla)
tel. 501 037 477

Gmina Poniec
Poniec  
ul. Krobska 39 (teren składu węgla),  
tel. 65 57 31 539

Gmina Rawicz
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych  
w Rawiczu  
tel. 506 181 616

Gmina Rydzyna
Rydzyna teren przy oczyszczalni ścieków  
(wjazd od ul. Przemysłowej), tel. 695 331 339

Gmina Śmigiel
Kompostownia Odpadów Zielonych 
w Koszanowie  
tel. 506 182 297

Gmina Święciechowa
Święciechowa  
ul. Kopernika 6, tel. 691 935 246

Gmina Wijewo
Wijewo  
ul. Wincentego Witosa 52 (teren dawnego SKR)
tel. 601 055 363



ЯК ЛЕГКО ПОЗБУТИСЬ 
ПРОБЛЕМНИХ ВІДХОДІВ?
Знайдіть Пункт селективного збору 
побутових відходів (PSZOK), до якого 
Вам найзручніше добиратись і привезіть 
посортовані побутові відходи. PSZOK-и 
функціонують із самообслуговуванням, 
а працівники вкажуть Вам місце, в якому 
окремо збираються відходи, такі як напр.:

 √ Ліки - невикористані, прострочені

 √ Хімікати – миючі засоби, розчинники, 
фарби, туші, друкарські фарби, клеї, 
в’яжучі речовини та смоли, кислоти, 
луги, фотореактиви, засоби захисту 
рослин.

 √ Використані батарейки і акумулятори

 √ Відходи, що містять ртуть – 
флуоресцентні лампи та інші 
відходи, що містять ртуть, напр.: 
енергозберігаючі лампочки, 
люмінесцентні лампи, ртутні 
термометри

 √ Плоске скло – віконні і дверні шиби

 √ Використані шини – шини від 
велосипедів, візків, моторолерів, 
мотоциклів та транспортних засобів з 
максимально допустимою масою до  
3,5 тон. За один раз максимум  
4 шини з одного будинку

 √ Біовідходи – трава, листя і бур’яни, 
дрібні гілки, квіти з вазонів, залишки 
їжі рослинного походження, рештки 
фруктів і овочів, зрізані квіти

 √ Будівельні відходи і відходи від 
знесення будинків – цегляні і бетонні 
відходи, кераміка, покрівельні 
матеріали, пінопласт (безкоштовно 
макс. 100 кг на рік на одного мешканця)

 √ Великогабаритні відходи – меблі, великі 
іграшки, килими, велосипеди

 √ Відходи електричного та електронного 
обладнання (ZSEE) – всі пристрої, 
правильна робота яких залежала 
від подачі електроенергії від мережі, 
батарейок або акумуляторів: телевізори, 
монітори, комп’ютери, пральні машини, 
фени для волосся і т. п.

 √ Посортовані відходи забрані з будинків 
(папір, скло, пластик і метали)

PSZOK не приймає наступних  
видів відходів

 × Змішані побутові відходи
 × Відходи, що містять азбест
 × Автомобільні запчастини (напр. шиби, 

бампери, фари, деталі кузова)
 × Шини від вантажних транспортних 

засобів і сільськогосподарських машин
 × Непозначені відходи, без можливості 

правильної ідентифікації (відсутність 
етикеток)

 × Відходи в упаковках, що протікають
 × Будівельне обладнання і промислові 

пристрої
 × Відходи від виробництва, в тому числі від 

сільськогосподарської діяльності

відходи у вигляді використаного електричного 
та електронного обладнання повинні бути 

доставлені у PSZOK у стані, в якому закінчилось 
їх використання. 

Небезпечні відходи, такі як хімічні речовини, 
батарейки і акумулятори, фарби, лаки, 
розчинники, люмінесцентні лампи та 

енергоощадні лампочки, клеї, відпрацьовані 
оливи та мастила, ліки з простроченим 

терміном придатності повинні бути передані 
в оригінальній упаковці, що дозволить їх 

правильно ідентифікувати.

! ПАМ’ЯТАЙТЕ:

У PSZOK-ах не приймаються відходи від 
господарської діяльності, в тому числі з 
аграрних господарств, напр.:

шини від тракторів та вантажних 
автомобілів, силосна плівка та небезпечні 
відходи типу етерніт.

Працівники PSZOK мають право 
відмовити у прийомі привезених 

відходів якщо вони виявлять:

 × Забруднення у привезених відходах
 × Неможливість ідентифікувати небезпечні 

відходи
 × Інші джерела походження відходів, 

відмінні від хатнього господарства 
(напр. Нетипові для хатніх робіт хімічні 
речовини), зокрема у великих кількостях



НЕ ОТРУЮЙ СЕБЕ І СУСІДІВ – 

НЕ СПАЛЮЙ ВІДХОДИ 

Якщо Ви сумніваєтесь і не знаєте як 
вчинити з відходами, то Ви завжди 

можете нам зателефонувати або 
написати:  

Komunalny Związek Gmin  
Regionu Leszczyńskiego

ul. 17 Stycznia 90
64-100 Leszno

tel.: 65 529 49 34
e-mail: sekretariat@kzgrl.pl 

Можете також скористатись нашим 
контактним бланком на сайті www.

kzgrl.pl або через Facebook:  

https://www.facebook.com/kzgrl/ 

ДОБРІ ПОРАДИ ЩОДО ВІДХОДІВ
1. Пристосуйте розмір контейнера до своїх 

потреб – відходи, що не вміщаються у 
контейнер, докладаються у мішках, залишених 
поруч, не будуть забиратись.

2. Мішки і контейнери з відходами виставте 
перед будинком, відповідно до графіку, до 6:00 
години ранку.

3. Пам’ятайте про об’їзний збір 
великогабаритних відходів і електровідходів. 
Перевірте графік збору на www.kzgrl.pl і 
користуйтесь ним.

4. Великі упаковки (напр. Коробки і фольга) 
завезіть до PSZOK, не залишайте їх біля 
контейнера

5. Позначте контейнери стійкими позначеннями, 
так щоб фірма, яка забирає відходи, могла їх 
ідентифікувати – деталі можна знайти на www.
kzgrl.pl

6. ДЕКЛАРАЦІЯ – подайте строком до 14 днів з 
моменту поселення у будинку або з моменту 
появи у будинку побутових відходів.

7. ЗМІНА ДЕКЛАРАЦІЇ – кожного разу 
змінюючи декларацію (напр. У випадку зміни 
кількості осіб, що проживають у Вашому 
будинку– смерть / народження / переселення 
і т. п.) пам’ятайте, що потрібно подати нову 
декларацію у строк до 10 дня наступного 
місяця після місяця, у якому відбулась зміна.

8. Батарейки, що містять отруйні речовини, 
викидайте у спеціальні контейнери, які 
знаходяться напр. в управліннях, школах, 
магазинах, або Ви можете віднести їх у PSZOK.

9. Під час закупів користуйтесь сумками 
багаторазового використання. Одноразовий 
пакет – це додаткові витрати і відходи, які 
розкладаються понад 100 років.

10. Уникайте продуктів, запакованих у багато 
шарів упаковки.

Спалюючи відходи Ви наражаєте себе не тільки 
на страт у здоров’я, але також на серйозні 
фінансові витрати. Оскільки це шкідливо для 
димоходів, у яких відкладається так звана мокра 
сажа. Вона може загорітися і пошкодити комин, 
і навіть спричинити пожежу. Спалюючи відходи 
у домашній печі Ви виробляєте і викидаєте в 
атмосферу діоксини та фурани - найнебезпечніші 
хімічні сполуки, що відповідають за:

 × Підвищений ризик раку, респіраторних 
та серцево-судинних захворювань

 × Важких алергій та шкірних змін
 × Подразнення оболонок ока та слизових 

оболонок
 × Періодичні головні болі та багато іншого

Спалюючи відходи Ви не 
позбуваєтесь проблеми! 

СПАЛЮЮЧИ ВІДХОДИ, ВИ 
СТВОРЮЄТЕ ПРОБЛЕМИ!

Не розраховуйте на те, що отрута випарується 
з димом. Більшість з них є важкими і опадають 
не дальше, ніж за кільканадцять метрів від 
Вашого комина. 

ЯК СОБІ ПОСОРТУЄШ, ТАК ТВОЇ 
ДІТИ ВИСПЛЯТЬСЯ.

! ПАМ’ЯТАЙТЕ! 


