
                                                                                                                 

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o., ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin, 

NIP 565-14-05-485, REGON  110606105, telefon: 82 5713066, email. gzuk3@op.pl 
 

 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych PROPOZYCJA ! – Nieruchomości letniskowe gm. SOSNOWICA  
 

Miesiąc 
Data odbioru    

ZMIESZANE BIO POPIÓŁ 
TWORZYWA 

SZTUCZNE METALE PAPIER  I TEKTURA SZKŁO  

LIPIEC 13,23,30 13,23,30 30 30 30 30  
SIERPIEŃ 3,10,18,27 3,10,18,27 27 27 27 27  
WRZESIEŃ 7,14 7,14 7 7 7 7  
PAŹDZIERNIK 12, 26 12, 26 12 12 12 12  
LISTOPAD 9, 30 9, 30 9 9 9 9  
GRUDZIEŃ 7, 21 7, 21 7 7 7 7  

 
 

UWAGA ! 

1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania oraz gromadzenia odpadów w workach odpowiedniego koloru dla danej frakcji.         

2.  Właściciele nieruchomości w dniu odbioru odpadów mają obowiązek wystawić zgromadzone odpady przy bramie posesji najpóźniej do godz. 6
00

 . 

 

Telefony kontaktowe - GZUK Urszulin – 512093559, gzuk3@.op.pl  
 

ZASADY SEGREGACJI 

Papier i tektura (kolor worków – niebieski),  wrzucamy np.: czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy, 

 

Metale i tworzywa sztuczne (kolor worków – żółty ), wrzucamy np.: puste, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, to-

rebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki (metalowe) po napojach i żywności, 

 

Szkło (kolor worków – zielony ), wrzucamy np.: puste, szklane butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, puste szklane opakowania po lekach, 

 

Zmieszane (kolor worków – czarny); odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji, czyli tylko to czego udało się rozdzielić do wymienionych wyżej wor-

ków na odpady segregowane lub czego nie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK. 
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Do worków przeznaczonych na segregację odpadów komunalnych NIE WOLNO WRZUCAĆ : 

 

Do worków na „papier”: zatłuszczonych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek, 

Do worków na „metale i tworzywa sztuczne” : zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, puszek i pojemników po farbach, butelek 

po olejach samochodowych, opakowań po aerozolach, opakowań po olejach silnikowych, zatłuszczonego styropianu po żywności, 

Do worków na „szkło” : szkła stołowego, ceramiki, wyrobów ze szkła żaroodpornego, szkła okiennego, luster, szyb, żarówek świetlówek, 

Do worków „zmieszane” : sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, AGD, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i remontowych (elementów drewnianych), 

odpadów meblowych, odpadów zielonych, leków oraz chemikaliów. 

 


