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Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Brody
Sejm RP nałożył na gminy obowiązek zorganizowania na nowych zasadach gospodarowania odpadami
komunalnymi na swoim terenie. To gmina jest odpowiedzialna za odbiór wszystkich odpadów od mieszkańców.
Dotyczy to odpadów segregowanych. Gmina jest odpowiedzialna za ich przekazanie, jako surowców wtórnych
do odzysku czy recyklingu.
Nowymi zasadami gospodarowania odpadami zostały objęte wszystkie nieruchomości zamieszkałe - domy
jedno i wielorodzinne, kamienice, bloki osiedlowe.
Nowa gospodarka odpadami to nie tylko przywilej oddawania odpadów w każdej ilości, ale także konieczność
ich odpowiedniego przygotowania - segregacji.
Proszę pamiętać, że odpady zmieszane (pozostałości po segregacji) trzymamy w kubłach o pojemności
maksymalnej 120 l, a nadwyżki w workach w kolorze nie zarezerwowanym pod odpady zbierane selektywnie
(np. czarnym).
Frakcje odpadów zbieranych selektywnie w Naszej Gminie:
WOREK ZIELONY – SZKŁO,
WOREK ŻÓŁTY – PLASTIK, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE,
WOREK NIEBIESKI – PAPIER,
WOREK BRĄZOWY – BIO,
Ponadto, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy mieszkaniec może oddać do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych selektywnie zebrane odpady. PSZOK jest czynny pn.-pt. od
8:00 do 15:00. Należy jednak pamiętać o tym, że pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu,
ale wskazuje miejsce, gdzie należy je donieść, 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 21 55, wew. 204 lub 68 371 20 78.
Dlaczego warto segregować odpady?
Segregując odpady nie tylko dbasz o środowisko, ale także płacą Państwo mniej za ich przetwarzanie.
Przypominamy, opłata jest za mieszkańca, a nie od ilości worków czy kubłów – jeśli posiadają Państwo więcej
odpadów komunalnych nie dopłacą Państwo więcej.
Dlaczego warto nie zwlekać z złożeniem deklaracji za odbiór segregowanych odpadów komunalnych?
Dla osób które do tej pory uchylały się od złożenia deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w sposób selektywny albo złożyły deklarację niezgodnie z stanem faktycznym dostaną naliczoną
stawkę w formie decyzji. W trybie przepisu art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (T. j. Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) opłata zostanie naliczona od
wprowadzenia nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, tj. od 1 maja 2020r.
Obecnie Nasza Gmina posiada system informacji przestrzennej i wszystkie nieruchomości zostały
zewidencjonowane.
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