
 

 
 
 
Szanowni Mieszkańcy. 
 

Wójt Gminy Skórzec wraz z firmą odbierającą odpady komunalne z terenu gminy PUK Serwis Sp. z.o.o. Siedlce przypomina mieszkańcom o 

konieczności prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na danej nieruchomości.  

Z raportów odbioru odpadów sporządzanych  przez firmę PUK Serwis wynika, iż z miesiąca na miesiąc w gminie rośnie ilość zmieszanych odpadów 

komunalnych, a maleje segregowanych. 

Właściciele  nieruchomości deklarując selektywną zbiórkę zobowiązali się do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, tzn. do wrzucania 

odpowiednich frakcji odpadów do worków w odpowiednim kolorze. Na workach przekazywanych przez firmę odbierającą odpady zamieszczona jest 

informacja co można do danego worka wrzucić. Worki przekazywane są bezpośrednio mieszkańcom przez firmę odbierającą odpady podczas zbiórek, jak 

również dostępne są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 18. 

Informuję, iż podczas zbiórki odpadów przy posesjach będą  przeprowadzone kontrole sprawdzające prawidłowość segregacji odpadów.   

W przypadku stwierdzenia, iż na danej nieruchomości odpady zostały nieprawidłowo posegregowane Wójt Gminy Skórzec określi w drodze decyzji 

wyższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości jako odpady niesegregowane (zmieszane). 

Ponadto informuję, iż od 1 lipca 2016 r. uległa zianie segregacja odpadów komunalnych. Poniżej przedstawiona jest tabela jak prawidłowo 

segregować odpady. 

 

 

Wójt 

Stanisław Kaliński 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY – GMINA SKÓRZEC 
 

PAPIER 

 

 

Pojemniki lub worki 

NIEBIESKIE 

 

SZKŁO 

 

 

Pojemniki lub worki 

ZIELONE 

 

TWORZYWA SZTUCZNE I 
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 

 

Pojemniki lub worki 

ŻÓŁTE 

 

METALE 

 

 

Pojemniki lub worki 

RÓŻOWE 

 

ODPADY ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI 

 

Pojemniki lub worki 

BRĄZOWE 

PAMIĘTAJ !!! 

Usuń zszywki, metalowe części              

i plastikowe opakowania 

PAMIĘTAJ !!! 

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do 

pojemnika, wrzucaj czyste 

 

PAMIĘTAJ !!! 
Wrzucaj czyste opakowania i zgnieć 

butelki przed wrzuceniem  

Opakowania wielomateriałowe są to 

opakowania wykonane co najmniej z 
dwóch różnych materiałów, których nie 

można ich rozdzielić w sposób ręczny 

PAMIĘTAJ !!! 

Wrzucaj czyste opakowania 

i przed wrzuceniem zgnieć 

puszki 

 

PAMIĘTAJ !!! 

Odpady wyrzucaj bezpośrednio do 

pojemnika lub worka bez 

używania worków foliowych i 

reklamówek.  

Wyrzucamy odpady STAŁE NIE 

PŁYNNE 

TU WRZUCAMY !!! 

 

 Gazety, czasopisma 

 Papier szkolny i biurowy 

 Torebki papierowe 

 Papier pakowy 

 Pudełka kartonowe i tekturowe 

 

TU WRZUCAMY !!! 

 

 Butelki szklane po napojach               

i słoiki po żywności (CZYSTE) 

 Butelki po napojach 

alkoholowych 

 Szklane opakowania po 

kosmetykach 

TU WRZUCAMY !!! 

 

 Butelki po napojach (ZGNIECIONE) 

 Butelki po płynach do mycia 

 Plastikowe zakrętki 

 Plastikowe torebki, worki i 

reklamówki 

 Kartony po mleku i sokach 

 Torebki po przyprawach i zupach 

TU WRZUCAMY !!! 

 

 Puszki po napojach                 

i konserwach 

 Metalowe nakrętki                 

i kapsle 

 Aluminiowe folie 

 Drobny złom 
 

TU WRZUCAMY !!! 

 

 Resztki żywności 

 Obierki i resztki owoców i warzyw 

 Liście i trawa, kwiaty i pozostałości 

z roślin 

 Przycięte części drzew i krzewów 

 Fusy po kawie i herbacie 

 Skorupki z orzechów i jaj 

TU NIE WRZUCAMY !!! 

 

 Zabrudzonego i tłustego papieru 

 Papieru z folią 

 Kartonów po mleku, sokach             

i napojach 

 Artykułów i papierów 

higienicznych tj. pampersy, 

podpaski 

 Tapet 

 Foliowych kartonów  

TU NIE WRZUCAMY !!! 

 

 Szkła stołowego tj. porcelany i 

ceramiki 

 Luster 

 Szkła okiennego, zbrojnego 

 Żarówek, reflektorów 

 Szkła żaroodpornego 

 Szyb samochodowych  

 Szklanych opakowań 

farmaceutycznych  

TU NIE WRZUCAMY !!! 

 

 Butelek i pojemników z zawartością  

 Butelek i pojemników po smarach, 

farbach i lakierach 

 Opakowań po lekach  

 Butelek po płynach chłodniczych  

 Styropianu  

 Pojemników i opakowań po środkach 

ochrony roślin  

TU NIE WRZUCAMY ! 

 

 Baterii 

 Puszek i opakowań po 

aerozolach farbach i 

lakierach 

 Opakowań metalowych 

z jakąkolwiek 

zawartością   

TU NIE WRZUCAMY !!! 

 

 Zepsutej żywności, resztek mięsa i 

kości 

 Popiołu  

 Odchodów zwierzęcych  

 Papierosów i petów  

ODPADY NIESEGREGOWANE, ZMIESZANE - pojemniki lub worki CZARNE  POPIÓŁ 

 

Pojemniki lub worki  

SZARE  

 

 

 

 

TU WRZUCAMY !!! 

 Osoby deklarujące segregację: pozostałe odpady komunalne, których nie można przyporządkować do worków/pojemników innych  kolorów 

 Osoby nie deklarujące segregacji: odpady komunalne z wyjątkiem popiołu. 

TU NIE WRZUCAMY !!! 

 

 

  



 

 leków 

 chemikaliów np. resztek farb, lakierów i opakowań po nich 

 zużytych baterii i akumulatorów 

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

 

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

 mebli i odpadów wielkogabarytowych 

 zużytych opon 

 

 


