
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH I NIESEGREGOWANYCH
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec na okres 01.07.2017 – 31.12.2017

Proszę udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do odbioru odpadów na czas ich odbierania do godz. 7:00, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobod-
ny do nich dojazd ekipie odbierającej odpady. Niewystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów przez odbierającego.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce-Ług, będzie ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Skórzec w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca 
w godz. 8:00-12:00, z wyłączeniem świąt przypadających w tym dniu.

PUK SERWIS Sp. z o. o.
ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce

tel. 25 632 4ww6 26, 25 644 23 66
sekretariat@pukserwis.siedlce.pl

Miejscowość Odpady
DNI MIESIĄCA

2017

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Skórzec
Dąbrówka Ług

Zmieszane
Segregowane  tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 
metale

10 14 11 16 13 18

Segregowane tj. odpady ulegające biodegradacji – resztki żywności, obierki, liście, 
trawa 24 30 25 30 27 28

Segregowane tj. popiół 28 24 21 23 23 27

Dąbrówka Stany
Kłódzie
Dobrzanów
Skarżyn
Ozorów
Czerniejew
Nowaki
Boroszków

Zmieszane
Segregowane tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 
metale

11 16 12 17 14 19

Segregowane tj. odpady ulegające biodegradacji – resztki żywności, obierki, liście, 
trawa 25 31 26 31 28 29

Segregowane tj.  popiół 28 24 22 24 24 27

Dąbrówka Niwka I
Dąbrówka Niwka II
Teodorów
Stara Dąbrówka
Żelków I
Żelków II
Dąbrówka Wyłazy

Zmieszane 
Segregowane tj.  papier, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 
metale

12 17 13 18 15 20

Segregowane tj.  odpady ulegające biodegradacji – resztki żywności, obierki, liście, 
trawa 25 31 26 31 28 29

Segregowane tj.  popiół 28 24 22 24 24 27

Gołąbek
Drupia
Wólka Kobyla
Grala Dąbrowizna
Trzciniec
Żebrak

Zmieszane 
Segregowane tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 
metale

13 18 14 19 16 21

Segregowane tj. odpady ulegające biodegradacji – resztki żywności, obierki, liście, 
trawa 25 31 26 31 28 29

Segregowane tj. popiół 28 24 22 24 24 27



PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW - GMINA SKÓRZEC

PAPIER

worki
NIEBIESKIE

SZKŁO

worki
ZIELONE

TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE

worki
ŻÓŁTE

METALE

worki
RÓŻOWE

ODPADY ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI

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 
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 trawę, kwiaty i pozostałoś            
ci 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, zbrojonego
•  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

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


