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HARMONOGRAM
wywozu odpadów w roku 2019 / 2020

dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica

Przypominamy, iż wszystkie odpady należy wystawić przed posesję w dniu wywozu najpóźniej do godziny 6:30.
Niewystawienie odpadów skutkować będzie ich niezabraniem.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą 
w miesiącu wrześniu sprzed posesji przy odbiorze odpadów komunalnych. 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone odbierane będą sprzed posesji 
w ilości maksymalnej do 5 worków o pojemności 120 litrów na miesiąc. 
Popiół odbierany będzie raz w miesiącu razem z odpadami komunalnymi. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w miejscowości Brzezinka 
na terenie Oczyszczalni Ścieków. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest dwa razy 
w miesiącu w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca od 12.00 – 18.00. Do PSZOK właściciele nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Brzeźnica w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi mogą dostarczać odpady zebrane selektywnie: szkło i opakowania ze szkła, papier i opakowania 
z papieru, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metal i opakowania z metali, opakowania z papieru, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metal i opakowania z metali, opakowania 
wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady 
komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, zużyte opony, odzież i tekstylia, przeterminowane 

leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe.
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Wrzucaj Wrzucaj Wrzucaj Wrzucaj
- opakowania z papieru

lub tektury
-gazety i czasopisma 

-katalogi, foldery
-książki i zeszyty

-torebki, pudełka i worki
papierowe

-papier pakowy
-papier szkolny i biurowy

-kartony

-butelki i słoiki szklane po
napojach i żywności
-butelki po napojach

alkoholowych
-szklane opakowania po

kosmetykach

-zgniecione puste butelki
po napojach chemii

gospodarczej i
kosmetykach

-plastikowe torebki,
reklamówki, worki

-artykuły gospodarstwa
domowego z tworzyw

sztucznych 
oraz metali kolorowych
-metalowe pudełka po

paście do butów
-kartony po sokach i

napojach
-kartony po mleku

Skoszoną trawę, opadłe
owoce i liście,

rozdrobnione gałęzie,
odpady kuchenne

(obierki np.
po ziemniakach,

fusy z kawy i herbaty,
skorupki jajek).

Nie wrzucaj Nie wrzucaj Nie wrzucaj Nie wrzucaj
-papieru powlekanego folią i

kalkę
-ręczników papierowych

-kartonów po mleku i
napojach

-papieru do pieczenia
-zabrudzonego lub tłustego

papieru
-wytłaczanek po jajkach

-chusteczek higienicznych 
-papieru toaletowego 

-worków po nawozach,
cemencie i innych

materiałach budowlanych

-szkła stołowego –
żaroodpornego

-ceramiki, porcelany i
doniczek

-zniczy szklanych z
zawartością wosku

-żarówek i świetlówek
-szkła kryształowego 

-termometrów i
strzykawek 

-szyb samochodowych,
reflektorów

Opakowań po lekach,
butelek i opakowań po

olejach przemysłowych,
styropianu i innych

tworzyw piankowych,
zabawek, sprzętu AGD,
części samochodowych,

opakowań (PCV) po
kosmetykach, puszek po

farbach, baterii,
opakowań po aerozolach,
lekach, środkach chwasto

lub owadobójczych

Resztek jedzenia, folii,
plastiku, szkła, metali,

odpadów higienicznych,
popiołów, materiałów
skażonych metalami

ciężkimi, pozyskiwanych
np. z okolic dróg

o dużym nasileniu ruchu

http://www.pukempol.pl/

