
Zasady odbioru odpadów komunalnych od
1 lutego 2020 r.

Odbiorem odpadów komunalnych oraz obsługą PSZOK od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 
2021 roku będzie zajmował się dotychczasowy wykonawca Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.

W ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi odbioru                   
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Brzeźnica została złożona jedna oferta przez Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. na kwotę 2 128 056,84 zł.

Od 1 lutego 2020 r. zgodnie z wymogiem ustawowym Gmina rozlicza się z Wykonawcą od 
tonażu odebranych odpadów. W związku z powyższym zachęcam mieszkańców do 
ograniczania ilości wytwarzanych odpadów poprzez: 
- kompostowanie bioodpadów na swojej nieruchomości, 
- używanie toreb wielokrotnego użytku, 
- świadomy wybór produktów dobrej jakości, 
- stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności, 
- uzupełnianie zużytych tonerów, 
- edukacja w zakresie zapobiegania powstawania odpadów.

Do najważniejszych zmian należy: 

- obowiązkowa segregacja odpadów dla wszystkich mieszkańców. Segregacja odpadów 
odbywać się będzie w systemie workowym według następującego podziału i kolorystyce: 

 niebieski, oznaczony napisem „Papier” – z przeznaczeniem na papier, w tym
tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe     z tektury; 

 zielony, oznaczony napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na odpady ze szkła; 
 żółty, oznaczony napisem „ Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na 

odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe; 

 brązowy, oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na bioodpady ( tj. 
odpady warzywne i owocowe, gałęzie, trawa, liście, kwiaty, resztki jedzenia-bez 
mięsa, trociny, kora drzew). 

-  zwiększona częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz bioodpadów zgodnie ze 
zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( wymóg ustawowy):

 segregowane odpady tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe – raz w miesiącu,

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady:
a) w okresie od kwietnia do października – dwa razy w miesiącu
b) w pozostałym okresie roku – raz w miesiącu.



Odbiór bezpośrednio sprzed posesji odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego nie uległ zmianie tj. dwa razy do roku ( marzec i wrzesień). 

W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą dostarczać we własnym zakresie do 
„PSZOK”, wytworzone na terenie nieruchomości następujące rodzaje odpadów: 

1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;
2) szkło i opakowania ze szkła; 
3) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych;
4) metale i opakowania z metali;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
6) bioodpady;
7) przeterminowane leki;
8) odpady higieniczne tj. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe      

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł        i strzykawek. 

9) chemikalia (chemikalia powstające w gospodarstwach domowych i opakowania po 
chemikaliach (m.in. farby, lakiery, rozpuszczalniki, opakowania po farbach, lakierach
i rozpuszczalnikach, zużyte oleje odpadowe, opakowania po nawozach sztucznych, 
kwasy, alkalia), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; 

10)zużyte baterie i akumulatory; 
11)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
12)odpady wielkogabarytowe;
13)zużyte opony; 
14)odpady budowlane i rozbiórkowe;
15)odpady tekstyliów i odzież. 

Wszystkie wymienione odpady można oddawać w PSZOK w każdej ilości oprócz zużytych 
opon dla których wprowadzono limit – 8 szt. opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 t na nieruchomość zamieszkałą na rok.   

Lokalizacja i godziny pracy PSZOK nie ulegają zmianie.   

Brzezinka teren Oczyszczalni Ścieków. PSZOK czynny jest dwa razy w miesiącu w każdy 
pierwszy i trzeci piątek miesiąca od 12.00 – 18.00 ( oprócz dni świątecznych ). 


