GMINA
BRODY

Kampania edukacyjno-informacyjna BRODZKIE
SPOTKANIE WOKÓŁ ŚMIETNIKA
realizowana w ramach programu priorytetowego z dziedziny edukacji
ekologicznej prowadzonego przez WFOŚiGW w Zielonej Górze pn.
„Kampania edukacyjno-ekologiczna dla mieszkańców województwa
lubuskiego SPOTKANIE WOKÓŁ ŚMIETNIKA”

Jak funkcjonuje system gospodarowania odpadami
komunalnymi - schemat
Firma odbierająca odpady
komunalne wyłoniona w przetargu
Odpady zmieszane / pozostałości po
segregacji
Odpady segregowane (PAPIER, BIO,
SZKŁO, PLASTIK)

PUM GUBIN
Ul. Śląska 36
66-620 Gubin (stan na 2018r.)

Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych
ZZO Sp. z o.o.
Marszów 50a,
68-200 Żary

STACJA
PRZEŁADUNKOWA
LUBSKO

Zaopatrzenie nieruchomości w odpowiedni
pojemnik na odpady zmieszane należy do
obowiązków właściciela nieruchomości.

Worki do segregacji odpadów, o odpowiedniej
kolorystyce, dostaną Państwo od firmy
odbierającej odpady.
Worek za worek
Dostaną Państwo tyle worków danego koloru,
ile Państwo wystawią do zabrania.
Dodatkowe worki można odebrać
BEZPŁATNIE w Urzędzie Gminy Brody.

TU WRZUCAMY
• butelki kolorowe i bezbarwne po
napojach i żywności;
• słoiki, szklane flakony;
• opakowania szklane po produktach;
• szklane opakowania po kosmetykach.
NIE NALEŻY WRZUCAĆ
• szkła stołowego, żaroodpornego;
• ceramiki, porcelany i doniczek;
• luster, żarówek i termometrów;
• szyb okiennych i samochodowych;
• ekranów, reflektorów;
• zniczy z woskiem, opakowań po
lekach

UWAGA!
Butelki, słoiki, opakowania ze
szkła muszą być puste.
Należy odkręcić
metalowe/plastikowe nakrętki.

PLASTIK

Nie trzeba usuwać etykiet ani
myć opakowań

TU WRZUCAMY
• puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe, plastikowe
opakowania;
• czyste torebki foliowe, folię aluminiową;
• kartony po napojach i mleku;
• puszki po napojach i żywności;
• plastikowe i metalowe zakrętki, kapsle;
• torebki z tworzyw sztucznych;
• puste opakowania po kosmetykach (np. szamponach, płynie do
mycia naczyń itp.),
• opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach i mleku);
• opakowań po aerozolach
• Drobny złom, części metalowe;
• Plastikowe zabawki.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ
• Butelek i opakowań z zawartością;
• Opakowań po lakach, strzykawek;
• butelek po olejach spożywczych; samochodowych, smarach;
• puszek po farbach i lakierach;
• opakowań po środkach owadobójczych ani nawozach;
• baterii, sprzętu AGD;
• zabawek, elementów gumowych;
• Opon i gumy;
• Zderzaków samochodowych;
• Mebli i węży ogrodowych

UWAGA!
Wszystkie butelki i opakowania
muszą być puste i zgniecione, by
zajmowały jak najmniej
miejsca.
Nie trzeba odkręcać nakrętek,
zdejmować etykiet i krążków z
szyjki butelki, opakowań nie

trzeba myć

TU WRZUCAMY
• gazety, książki, katalogi i zeszyty;
• papierowe torby i worki;
• kartony i tekturę oraz zrobione z nich
opakowania;
• papier do pakowania, papier biurowy
NIE NALEŻY WRZUCAĆ
• tłustego i brudnego papieru;
• prospektów foliowych i kalki;
• kartonów pokrytych folią aluminiową,
(np. opakowań po mleku, napojach),
• odpadów higienicznych;
• worków po nawozach, cemencie i
innych materiałach budowlanych;
• tapet.

UWAGA!
Kartony i pudełka muszą być
poskładane by zajmowały jak
najmniej miejsca
Nie trzeba usuwać zszywek, spinaczy
i niedużej ilości taśmy klejącej

TU WRZUCAMY

• Odpady kuchenne i spożywcze
• Obierki oraz resztki owoców i
warzyw
• Resztki chleba i skorupki od
jajek
• Filtry po kawie i herbacie
NIE NALEŻY WRZUCAĆ
• Mięso i kości zwierząt
• Żwirku dla kota
• Padłych zwierząt
• Popiołu

Odpady powinny być
wyrzucone bez opakowań,
tj. Worków, siatek, słoików,
pudełek

•

porcelanę i doniczki;

•

artykuły higieniczne (np. wata, pampersy,
patyczki higieniczne itp.);

•

talerze;

•

szkło stołowe i żaroodporne

•

znicze

Popiół musi być wygaszony!
Umieszczenie żarzącego się popiołu w
Śmieciarce może spowodować zapalenie
innych znajdujących się tam odpadów.
Pojemniki z żarzącym się popiołem nie będą
odbierane, aż do momentu całkowitego
wygaszenia.

Do odpadów zmieszanych
wrzucamy wszystko to, co nie
nadaje się do wysegregowania

•
•
•
•
•

zużyte papierowe ręczniki;
popiół, worki od odkurzacza;
kalki;
pisaki, długopisy, pędzle;
opróżnione opakowania po środkach
czystości ( np. płyny czyszczące i do WC).

Nie wszystko można posegregować. To co
pozostanie po segregacji wrzucamy do kosza !!!
Dlatego, też każda nieruchomość musi być
wyposażona w kubeł.

Ponadto jeżeli daną nieruchomość zamieszkują dwie
rodziny, które złożyły dwie osobne deklaracje to każda
z tych rodzin zobowiązana jest do zaopatrzenia się we
własny pojemnik na odpady zmieszane.

Odpady wielkogabarytowe
Są to odpady, takie jak:
•
•
•
•

meble ( np. szafy, krzesła, łóżka, materace);
dywany, chodniki i wykładziny dywanowe;
wózki dziecięce, rowery;
zabawki dużych rozmiarów

Do odpadów wielkogabarytowych NIE zalicza się:

• wszelkiego rodzaju części budowlanych i sanitarnych, takich jak: deski
drewniane, belki, panele, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki ,
grzejniki, płytki oraz rolety;
• części motoryzacyjne w tym opony oraz kosiarki;
• odzież i obuwie

Odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Brody
odbywa się dwa razy do roku.
UWAGA !!! odpady należy wystawić do godziny 7:30 w wyznaczonym dniu
ich odbioru przed posesją w widocznym miejscu.

• wszelkiego rodzaju części
budowlanych i sanitarnych, takich
jak: deski drewniane, belki, panele,
umywalki, muszle toaletowe,
spłuczki, grzejniki, płytki oraz rolety

• opony

• odzież i obuwie

• Sprzęt elektryczny lub elektroniczny

PSZOK

PSZOK
Odpowiedzenie pojemniki na
odzież rozmieszczone na terenie
Naszej Gminy

PSZOK

Od miesiąca maja rozpoczęła się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców
zasad segregacji odpadów komunalnych.
Sprawdzane są pojemniki na odpady zmieszane, czy nie znajdują się w nich odpady, które
podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki,
chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady
ulegające biodegradacji.
W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją,
właściciel nieruchomości otrzyma informację o wykrytej nieprawidłowości. W przypadku
ponownego wystąpienia nieprawidłowości, stawka opłaty za osobę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z 10 zł zostanie zwiększona do 17zł. Zmiana zostanie dokonana na
mocy decyzji wydanej przez Wójta Gminy Brody i obejmować będzie okres od dnia
wystąpienia pierwszej nieprawidłowości (tj. dzień przeprowadzenia kontroli).
Czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad segregacji
odpadów mogą odbywać się niezapowiedzianie w godzinach od
6.00 do 22.00 na terenach posesji prywatnych.
Kontrole przeprowadzane są przez pracowników firmy
odbierającej odpady komunalne.

Segregacja i recykling odpadów pozwala na:
• Przetwarzanie i wykorzystywanie surowca wtórnego na
nowe materiały
• Oszczędzanie miejsca na składowanie
• Ograniczanie ilości wprowadzanych szkodliwych trudno
ulegających rozkładowi materiałów
• Ograniczenie zużycia surowca naturalnego
• Oszczędzanie zużycia energii
• Ograniczanie zanieczyszczeń do atmosfery
• Ograniczenie ilości odpadów i ścieków
Prawidłowa
segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych
(niesegregowanych), co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę.

Nieprzestrzeganie zasad segregacji,
czyli wrzucanie do pojemników na
odpady zmieszane np. plastiku,
papieru, szkła, metalu

Większa ilość
odpadów
zmieszanych

Większe koszty
funkcjonowania
systemu
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

Większe
stawki opłaty
dla
mieszkańców

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Brody, wynoszą:
10 zł/za osobę- w przypadku segregacji odpadów
17 zł/za osobą- w przypadku braku segregacji odpadów.
(stan na rok 2018)

