Wrzesień 2017

Justyna Faber

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Poniedziałek – Piątek od 8:00 do 15:00
ul. Kilińskiego 4, 68-343 Brody

O CZYM WATRO PAMIĘTAĆ
Pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazuje
miejsce, gdzie należy je umieścić, i w którym pojemniku lub koszu umieścić.
Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Państwa stronie.

Aby oddać odpady do PSZOK należy uzgodnić telefonicznie z Urzędem

Gminy Brody datę i godzinę planowanej dostawy.

Tel. (68) 371 20 78 lub 604 245 634

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) przyjmuję odpady
BEZPŁATNIE
Oby oddać odpady do PSZOK:
• należy być mieszkańcem Gminy Brody,
• nieruchomość z której pochodzą odpady musi być zamieszkana, tj.
konieczne jest złożenie deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
• należy mieć uregulowaną opłatę z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od osób fizycznych (właścicieli
nieruchomości wskazanych w deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi).
ODPADY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIE BĘDĄ
PRZYJMOWANE.

PSZOK przyjmuje takie odpady jak:
 opakowania z papieru i tektury;
 opakowania z tworzyw sztucznych;
 opakowania z drewna;
 opakowania z metalu;
 opakowania ze szkła;
 opakowania wielomateriałowe;

UWAGA

Odpady oddawane do PSZOK
muszą być posegregowane!
PSZOK nie przyjmuje
odpadów zmieszanych!

odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie) –
maksymalnie 6 worków jednorazowo,
zużyte opony – jeden komplet w sezonie,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
drewno, tworzywa sztuczne, papier i metale;
zużyte baterie i akumulatory;
przeterminowane leki;
odpady wielkogabarytowe;
świetlówki.

Pojemnik na zużyte baterie i
akumulatory znajduje się na terenie
PSZOK przy ul. Kilińskiego 4, jak
również na terenie Urzędu Gminy Brody
Rynek 2, 68-343 Brody.

Pojemniki na przeterminowane leki znajdują się
na terenie PSZOK, jak również:
Punkt Apteczny Zamkowa
ul. Wolności 18, 68-343 Brody

Urząd Gminy Brody
Rynek 2, 68-343 Brody

UWAGA

Leki powinny być bez opakowań

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczyny (ZSEE)
ELEKTROŚMIECI (inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to
wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i
elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i
gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane
są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje.
Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom,
odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji. Uzyskane w ten
sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być
wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów, np. żagli, misek żaroodpornych,
mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD.

Wyrzucanie niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do zwykłych
pojemników na śmieci, porzucanie ich w lasach, rowach oraz w innych
przypadkowych miejscach prowadzi do zatrucia środowiska i jest groźne dla zdrowia i
życia ludzi. Przepisy prawa zabraniają wyrzucania ZSEE do śmieci i grozi za to
kara grzywny sięgająca kilkuset złotych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczyny można
bezpłatnie oddać do PSZOK.
Zebrane ZSEiE Urząd Gminy w Brodach przekazuje, w ramach wspornej akcji
z Zespołem Szkół w Brodach pt. „MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI”,
wyspecjalizowanej firmie.
Organizator akcji:
ElektroEko Organizacja Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. Hrubieszowska 6a
01-209 Warszawa
Za każdy zebrany kilogram elektrośmieci szkoła otrzymuje kupon,
który następnie będzie mogła wymienić na sprzęt do wyposażenia klas
lekcyjnych, sprzęt sportowy, pomoce naukowe itp.

