
W PSZOK przyjmowane są zebrane w sposób selektywny, 
niżej wymienione odpady: papier, metale, tworzywa sztuczne, 
szkło, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów, odpady zielone, pozostałe 
odpady zbierane selektywnie, odpady opakowaniowe 
zawierające pozostałości odpadów niebezpiecznych, meble i 
inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, świetlówki, 
przeterminowane leki i chemikalia, materiały izolacyjne, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, elementy wyposażenia i karoserii 
samochodowej, środki ochrony roślin i opakowania po nich, 
zużyte oleje i smary.

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 
odpady zawierające azbest, zmieszane odpady komunalne, 
odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami, padłe 
zwierzęta.
Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we 
własnym zakresie i na własny koszt.

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli 
stwierdzi, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej 
likwidacji.

Odbiór  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wydzielonych 
ze strumienia odpadów komunalnych odbywa się w formie mo-
bilnych zbiórek (sprzed posesji)  organizowanych z częstotliwoś-
cią nie rzadziej niż 2 razy do roku, zgodnie z harmonogramem 
odbioru odpadów na dany rok.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
mieści się pod adresem Ulan-Majorat 77. 
Odpady przyjmowane są w każdy czwartek od 13.00 do 17.00.

WOREK NIEBIESKI

PAPIER

TU WRZUCAJ:
opakowania z papieru
i tektury,
gazety, czasopisma, ulotki,
zeszyty, papier biurowy.

NIE WRZUCAJ:
odpadów higienicznych np. 
ręczników papierowych 
i zużytych chusteczek,
kartonów po mleku
i napojach, papieru 
lakierowanego lub 
powleczonego folią,
zanieczyszczonego papieru,
papierowych worków po 
nawozach i materiałach 
budowlanych.

WOREK ZIELONY

SZKŁO

TU WRZUCAJ:
butelki po napojach
i żywności, słoiki
szklane, opakowania po 
kosmetykach.

NIE WRZUCAJ:
ceramiki, doniczek, 
porcelany, szkła z okularów 
i żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku,
żarówek, świetlówek, 
reflektorów,
opakowań po lekach, 
rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych, luster i szyb.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddany do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub wystawiony przed 
posesję w dniu zbiórki musi być kompletny. Nie można samodzielnie 
rozbierać zużytych urządzeń, demontaż musi być przeprowadzony       
w bezpiecznych warunkach przez wyspecjalizowany zakład 
przetwarzania ZSEE. Sprzęt rozmontowany nie zostanie odebrany.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ULAN-MAJORAT
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WOREK CZERWONY

POZOSTAŁE ODPADY 
ZBIERANE 

SELEKTYWNIE

TU WRZUCAJ:
obuwie, tekstylia, odpady 
higieniczne (pampersy, ko-
biece artykuły higieniczne, 
chusteczki, higieniczne), 
zużyte ręczniki papierowe, 
porcelana, ceramika, (np. 
talerze, doniczki, kubki), 
lustra, szkło kryształowe, 
szklanki, kaganki 
z cmentarzy, jednorazowe 
maszynki do golenia, 
opakowania po lakierach do 
paznokci, aerozolach, worki 
z odkurzaczy, zabawki.

NIE WRZUCAJ:
odpadów niebezpiecznych, 
szyb okiennych, baterii, 
żarówek, leków, strzykawek, 
szklanych butelek, słoików, 
plastikowych butelek lub 
opakowań.

WOREK SZARY

POPIÓŁ

TU WRZUCAJ:
zużyte popioły z palenisk 
używanych w 
gospodarstwach domowych, 
urządzeń grzewczych 
i kotłów c.o. opalanych 
drewnem, węglem, słomą, 
nienasyconymi środkami 
chemicznymi, papierem, 
pelletem i innymi paliwami 
dopuszczonymi do obrotu 
handlowego.

Popiół należy wsypywać do 
odrębnego pojemnika lub 
worka. 
Nie wsypuj go do śmieci 
zmieszanych.

WOREK BRĄZOWY

TU WRZUCAJ:
nienadające się do spożycia 
warzywa, owoce, obierki 
z owoców i warzyw, 
przeterminowana żywność 
(bez opakowania), 
resztki niespożytych potraw, 
fusy z kawy i herbaty, 
zamoczony lub zatłuszczony 
papier opakowaniowy np. po 
maśle, wędlinach, 
zwilgocone ręczniki 
papierowe, drewniane 
opakowania np. łubianki, 
olej jadalny, odchody 
zwierząt niehodowlanych 
wraz ze ściółką np.(psy, 
koty, chomiki).

WOREK 
POMARAŃCZOWY

TU WRZUCAJ:
części roślin pochodzących 
z pielęgnacji terenów 
zielonych i ogrodów, ścięta 
trawa, kwiaty i liście, 
rozdrobnione gałęzie, ziemia 
z doniczek, trociny.

BIO

WOREK ŻÓŁTY

METALE I 
TWORZYWA SZTUCZNE

TU WRZUCAJ:
butelki plastikowe, nakrętki, 
kapsle i zakrętki od słoików
plastikowe opakowania, 
torebki, worki foliowe,
kartony po mleku, sokach,
puszki po żywności,
folię aluminiową,
opakowania po środkach 
czystości, kosmetykach.

NIE WRZUCAJ:
opakowań po lekach, zuży-
tych baterii i akumulatorów,
opakowań po farbach, 
lakierach i olejach,
plastikowych zabawek,
części samochodowych,
zużytego sprzętu AGD/RTV.

ODPADY ZIELONE

Wrzucaj czysty papier bez zatłuszczeń .

Ka�ony i butelki pet zgnieć, by zajmowały jak 

najmniej miejsca. Wrzucaj czyste opakowania bez zawa�ości .
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