Informacja dla mieszkańców gminy Brójce - Jak segregować odpady oraz regulamin stacjonarnego oraz mobilnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Odpady Komunalne
zmieszane - pojemnik

Wrzucamy:
Zabrudzone opakowania z
tworzyw sztucznych, których
umycie jest niemożliwe,
zabrudzony i mokry papier,
butelki po olejach spożywczych,
lakierowany lub foliowany
papier z folderów reklamowych,
porcelanę, ceramikę, talerze,
szklanki itp., potłuczone szyby,
zabawki małych rozmiarów,
opakowania po
dezodorantach, styropian
opakowaniowy, gumę, art.
higieniczne, pampersy, kalki,

Odpady segregowane:
WOREK NIEBIESKI
Wrzucamy:

Odpady Biodegradowalne
i zielone- worek brązowy
Wrzucamy:

Gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu
twardych, zeszyty, kartony, tekturę, katalogi, prospekty, worki
papierowe,

odpadki kuchenne (resztki owoców, warzyw, produktów
mlecznych, skorupki jaj, łupiny orzechów, fusy po kawie, herbacie
razem z filtrem papierowym), ściętą trawę, chwasty, liście, drobne
gałązki, spady owocowe, zwiędłe kwiaty cięte, doniczkowe.
** dla osób, które zgłosiły oddzielny odbiór odpadów

Odpady segregowane:
WOREK ŻÓŁTY
Wrzucamy:
puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np.
typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach
czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach,
serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, puszki
aluminiowe oraz stalowe po żywności.

Ważne! Nie wrzucamy, m.in.:

papier termiczny, faksowy.

butelki lub opakowania po olejach spożywczych, silnikowych lub
smarach, butelki z zawartością.

Ważne! Nie wrzucamy,
m.in.:

Odpady segregowane:
WOREK SZARY

Odpadów niebezpiecznych,
m.in. opakowań po lekach, farb,
olejów i ich opakowań,
opakowań po środkach ochrony
roślin, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(m.in. żarówek, lamp,
kineskopów, świetlówek, baterii
i akumulatorów) sprzętu AGD i
RTV oraz innych odpadów, które
należy segregować, gruzu,

worek na popiół, odpad ten będzie zbierany przy jednorazowym
odbiorze w ilości 2 worków.

gorącego popiołu.

Odpady segregowane:
WOREK ZIELONY
Wrzucamy:

Mobilny PSZOK:

Zbiórka obejmuje:

papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
szkło, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony od
samochodów osobowych ( nie dotyczy opon pochodzących od
pojazdów rolniczych, budowlanych, oraz opon z pojazdów o dop.
masie powyżej 3,5 tony), odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne ( pochodzące z remontów i innych
robót budowlanych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości
we własnym zakresie, na wykonywanie, których nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót
budowlanych) w ilości nie większej niż 500 litrów od jednego
gospodarstwa domowego raz w roku.

Odpady wielkogabarytowe (np.
wersalki, tapczany, fotele, elementy
stolarki, stoły, krzesła, panele, ramy
okienne bez szyb, dywany, wykładziny,
materace, wanny, umywalki, muszle
toaletowe, wózki dziecięce, zabawki,
dużych rozmiarów, rowery, grzejniki),
metale (złom), zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne (np.
telewizory, monitory, pralki, radia,
drukarki, odkurzacze, miksery,
grzejniki elektryczne, czajniki
elektryczne, suszarki, kuchenki
elektryczne, zmywarki), urządzenia
zawierające freon (np. lodówki,
zamrażarki, chłodziarki, klimatyzatory)
, zużyte opony od samochodów
osobowych w ilości do 4 sztuk
jednorazowo na każde gospodarstwo
domowe, baterie i akumulatory,
odzież, tekstylia.

Firma „Jantar 8” informuje, iż zgodnie z zapisami uchwały Rady
Gminy Brójce odpady zielone ulegające biodegradacji mogą być
kompostowane na terenie posesji lub w przypadku braku takiej
możliwości przekazywane zgodnie z harmonogramem **
Bezpośrednio z przed posesji, zbierane będą jednorazowo 3 worki
(120l.) odpadów zielonych oraz 2 worki z popiołem. Większą ilość
odpadów biodegradowalnych mieszkańcy będą mogli oddać
bezpłatnie do stacjonarnego PSZOK.

Uwaga!
Nie będą odbierane
odpady z działalności
gospodarczej.

biodegradowalnych i zielonych

Stacjonarny PSZOK
Przekazane w sposób selektywny nastepujące
rodzaje odpadów:

Szkło białe, kolorowe, np..butelki, słoiki. Powinny być pozbawione
metalowych nakrętek i kapsli.

Ważne! Nie wrzucamy, m.in.:
porcelana i ceramika, szkło stołowe, żarówki, lampy neonowe,
fluorescencyjne i rtęciowe, żarówki, reflektory, izolatory, szkło
żaroodporne, szkło okularowe, szyby samochodowe i okienne, szkło
stołowe, doniczki, lustra, ekrany i lampy telewizyjne, fajans, ekrany i
lampy telewizyjne, lustra, szyby samochodowe.
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