
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Mieszkańcy Gminy Uścimów segregując odpady w swoich domach powinni rozdzielać je na poszczególne
frakcje i umieszczać je tylko w workach PGKiM Łęczna lub pojemnikach:

SZKŁO - KOLOR ZIELONY 

wrzucamy nie wrzucamy 
 butelki i słoiki szklane po napojach i żywności 

(bez nakrętek),
 szklane opakowania po kosmetykach,
 butelki po napojach alkoholowych;

 szkła tłuczonego, stłuczonych opakowań szklanych 
(słoiki, butelki) luster i szkła zbrojonego, szyb okiennych, 
szyb samochodowych,

 fajansu, porcelany i ceramiki,
 lamp jarzeniowych, zużytych żarówek,
 szklanych opakowań po lekach, 
 szkła gospodarczego (misek, szklanych talerzy, figurek 

itp.),
 szkła żaroodpornego,
 zniczy z zawartością wosku,
 zakrętek, przykrywek, kapsli i korków;

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – KOLOR ŻÓŁTY

wrzucamy nie wrzucamy
 opakowania po płynach i napojach (PET), 
 plastikowe  kubki  i  opakowania  po  produktach

spożywczych (po margarynie, jogurcie, śmietanie
itp.),

 opakowania  plastikowe  po  art.  gospodarstwa
domowego (oleje spożywcze, płyny, szampony),

 folie, woreczki foliowe, reklamówki, folia strecz,
folia bąbelkowa,

 drobny metal  i  metale  kolorowe (np.  puszki po
żywności),

 opakowania  wielomateriałowe  (np.  kartoniki  po
mleku i napojach);

 tworzyw piankowych i styropianu,
 nieopróżnionych opakowań po lekach, farbach, lakierach,

olejach i smarach przemysłowych,
 worków  i  pojemników  po  nawozach  sztucznych,  

środkach ochrony roślin,
 wyrobów z PCV np. płytki, wykładziny,
 strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,
 obudowy sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 mebli ogrodowych, doniczek, wiaderek, zabawek;

PAPIER I TEKTURA – KOLOR NIEBIESKI

wrzucamy nie wrzucamy
 gazety,  czasopisma,  książki,  zeszyty,  katalogi,

prospekty, foldery,
 torby i worki papierowe,
 tekturę  i  kartony  oraz  opakowania  wykonane  

z tych materiałów,
 papier szkolny i biurowy;

 zabrudzonego i tłustego papieru np. z masła, margaryny
itp.,

 worków po wapnie, cemencie, gipsie,
 tapet, fotografii, zdjęć,
 pieluch jednorazowych i odpadów higienicznych,
 kalki, folii aluminiowych;

POJEMNIK LUB WOREK KOLORU CZARNEGO  NA ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI 

wrzucamy nie wrzucamy

Odpady pozostałe po segregacji.
Odpadów komunalnych, które należy zbierać w sposób selek-
tywny.
Odpadów  komunalnych,  które  mogą  być  przekazywane
bezpłatnie  do  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów
Komunalnych.
Zużytej odzieży, obuwia, tekstyliów.

Prosimy o wystawianie przed posesję pojemników i odpadów zbieranych w sposób selektywny w dniu wywozu do
godz. 7.00!!!

Większa ilość worków do segregacji odpadów dostępna jest w biurze Referatu Gospodarki Komunalnej Gminy
Uścimów lub bezpośrednio u pracowników PGKiM Łęczna podczas zbiórki.



SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z POZOSTAŁYMI ODPADAMI POWSTAŁYMI      
W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na dawnym placu Spół-
dzielni Rolniczo-Handlowej, za punktem skupu metali. PSZOK jest dostępny dla mieszkańców
ponoszących opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Uścimów.
PSZOK przyjmuje nieodpłatnie następujące odpady:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe (odbiór także bezpośrednio spod nieruchomości  
zgodnie z harmonogramem)  meble ogrodowe,  drewniane,  z  tworzyw sztucznych,  szafy,
szafki, stoliki, krzesła, wersalki, fotele, zabawki, wózki, chodziki dziecięce, wiadra, donicz-
ki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; 

2) przeterminowane leki (można wrzucać do pojemników ustawionych w aptece);

3) zużyte baterie (można wrzucać w pojemniki ustawione w Urzędzie Gminy);

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD i RTV (odbiór także bezpośrednio
spod nieruchomości zgodnie z harmonogramem);

5) odpady budowlane  i rozbiórkowe –  gruz,  płytki  ceramiczne,  ceramika  sanitarna,  okna,
drzwi, elementy  wyposażenia  mieszkań,  szkło  okienne  (odbiór  także  bezpośrednio  spod
nieruchomości zgodnie z harmonogramem);

6) zużyte opony (można też pozostawić w punktach wymiany opon);

7) tekstylia - dywany, chodniki, wykładziny dywanowe, z tworzyw sztucznych lub PCV;

8) odpady  rolnicze  -  folia  agrostrecz,  po  sianokiszonce,  worki  po  nawozach,  folia
transparentna  po  truskawce,  folia  kolorowa,  sznurki,  worki  big-bag,  folia  dachowa,
budowlana;

9) popiół i żużel;

10) odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji  w tym odpady  opakowaniowe  ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone  (najlepiej kompostować w kompostownikach  przydo-
mowych). 

W PSZOK-u nie będą przyjmowane:

1) niesegregowane  (zmieszane) odpady komunalne,

2) odpady zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami,

3) odpady budowlane zawierające azbest, papa, smoła itp.

4) odpady  od osób fizycznych w ilościach  wskazujących na  pochodzenie  z  innego źródła  
niż gospodarstwo domowe.

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

 pytaj w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Uścimów

 odwiedź stronę internetową Urzędu Gminy Uścimów  www.uscimow.org.pl zakładka:
GOSPODARKA KOMUNALNA – GOSPODARKA ODPADAMI

 zadzwoń pod nr tel (81) 852 30 63

http://www.uscimow.org.pl/

