SYSTEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW NA TERENIE GMINY BRZEG

ZABUDOWA WIELORODZINNA

PAPIER
WRZUCAMY : Opakowania z papieru i tektury, makulaturę, ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy,
gazety.
NIE WRZUCAMY : Chusteczek i ręczników jednorazowych, kartonów po mleku i napojach, papieru do
pieczenia, paragonów, pieluch, tłustych i zabrudzonych papierów i tektur.
POJEMNIK
NIEBIESKI

UWAGA : ODPADY Z PAPIERU WRZUCAMY LUZEM LUB W TORBACH PAPIEROWYCH

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAMY : Czyste foliowe torebki, kartony po mleku i napojach, plastikowe nakrętki, opakowania po
jogurtach, plastikowe butelki po napojach, środkach czystości i kosmetykach, czyste
opakowania metalowe, puszki po napojach, art. spożywczych i karmie dla zwierząt,
metalowe zakrętki.
NIE WRZUCAMY : Opakowań z zawartością, puszek po farbach lub lakierach, opakowań po środkach owadoi chwastobójczych, ubrań i opakowań z tekstyliów.
POJEMNIK
ŻÓŁTY

UWAGA : ODPADY NALEŻY ZGNIEŚĆ LUB ZŁOŻYĆ PRZED WRZUCENIEM DO
POJEMNIKA.

SZKŁO
WRZUCAMY : Puste szklane butelki po napojach i żywności bez nakrętek i reklamówek, puste szklane
słoiki, puste szklane butelki po kosmetykach.
NIE WRZUCAMY : Szkła okiennego, porcelany, ceramiki, kryształów, żarówek, lamp i reflektorów, zastawy
stołowej, luster i szyb samochodowych.
POJEMNIK
ZIELONY

UWAGA : NIE MA OBOWIĄZKU MYCIA ODPADÓW SZKLANYCH. SZKŁA NIE TŁUCZEMY
PRZED WRZUCENIEM DO POJEMNIKA.

BIOODPADY
WRZUCAMY : Odpady pochodzenia roślinnego (m.in. obierki, resztki jedzenia, kwiaty, trawę, liście,
gałęzie), skorupki jajek i łupiny orzechów, popiół drzewny, fusy z kawy
i herbaty.
NIE WRZUCAMY : Kości po mięsie, odchodów zwierzęcych, popiołu węglowego.
POJEMNIK
BRĄZOWY

UWAGA : ODPADY BIODEGRADOWALNE WRZUCAMY LUZEM DO POJEMNIKA.

POZOSTAŁE ODPADY ZMIESZANE
WRZUCAMY : Pieluchy jednorazowe, art. higieniczne, tłusty i zanieczyszczony papier, ceramikę
i tekstylia, odchody zwierząt, popiół węglowy, kości po mięsie i inne pozostałe odpady
po segregacji.

POJEMNIK
CZARNY/SZARY

NIE WRZUCAMY : Baterii, przeterminowanych i niewykorzystanych lekarstw, odpadów niebezpiecznych
np. puszek po farbach i lakierach, odpadów remontowo-budowalnych, wielkogabarytów
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

UWAGA: Jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny, odbierane będą jako odpady zmieszane.
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ODPADY WIELKOGABARYTOWE
ODPADY WIELKOGABARYTOWE SĄ ODBIERANE NA BIEŻĄCO, NA ZGŁOSZENIE
TELEFONICZNE POD NR 77 416 26 77 wew. 21.
W zgłoszeniu należy podać ilość, miejsce i rodzaj wystawionych odpadów wielkogabarytowych.
Odpady wielkogabarytowe prosimy wystawiać w dniu dokonania zgłoszenia przy zbiorczych pojemnikach na
odpady lub przy wiatach śmietnikowych.
Fakt pozbycia się odpadów wielkogabarytowych może być również zgłoszony do Urzędu Miasta w Brzegu pod
nr 77 416 05 19 lub 77 416 06 60.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: części pojazdów i urządzeń mechanicznych, opony,
odpady remontowe i budowlane a także worki i kartony z odpadami komunalnymi.

SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
KOMPLETNY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY JEST ODBIERANY NA
BIEŻĄCO, NA ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE POD NR 77 416 26 77 wew. 21.
Zgłoszenie telefoniczne dotyczące wystawienia kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
prosimy dokonywać na tych samych zasadach jak w przypadku odpadów wielkogabarytowych.

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH I NIEWYKORZYSTANYCH
LEKÓW
Przeterminowane i niewykorzystane leki można oddać w PSZOK lub w brzeskich aptekach.
Szczegółowy wykaz aptek udostępniony został na stronie internetowej: www.brzeg.pl - zakładka
Gospodarka Odpadami w Brzegu.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Brzeg, ul. Saperska 1

Otwarty: pon. - pt. 10:00-17:00, sob. 10:00 - 12:00

PRZYJMUJE : wysegregowane odpady komunalne, wyłącznie od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych (mieszkańców) z terenu Gminy Brzeg, w tym m.in.: przeterminowane leki, odpady
niebezpieczne, odpady niemedyczne np. jednorazowe strzykawki i igły z domowych iniekcji, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opony, odpady wielkogabarytowe, odpady
budowlane i rozbiórkowe (limit: 50 kg/miesiąc, 600 kg/rok), odzież i tekstylia.

WAŻNE
Informacje dotyczące harmonogramu odbioru odpadów można uzyskać za pomocą darmowej aplikacji
Kiedy Wywóz, dostępnej na smartfony.
Interwencje dotyczące zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki na odpady oraz nieprawidłowości w
odbiorze odpadów należy zgłaszać do:
- Straży Miejskiej w Brzegu - tel. 77 416 06 60
- Urzędu Miasta - Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska - tel. 77 416 05 19
- Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o. o. - tel. 77 416 73 65 wew. 21, 77 416 26 77 wew. 21.

Więcej informacji na stronie internetowej Gminy: www.brzeg.pl - zakładka Gospodarowanie odpadami w Brzegu.

