Segregacja odpadów w Gminie Brojce

Tworzywa sztuczne/Metale

worki dostarcza gmina

Wrzucamy:
butelki po napojach (puste i
zgniecione), opakowania po chemii
gospodarczej (płyny, proszki),
kosmetykach, opakowania po
produktach spożywczych, plastikowe
nakrętki, torebki, worki, reklamówki i
folie, doniczki, wiadra, miski,
plastikowe pojemniki, plastikowe
zabawki, kartoniki po mleku i
napojach, puszki po napojach i
żywności, nakrętki metalowe, „śliski”
papier (ulotki, katalogi)

Kontakt w sprawie: terminu wywozu odpadów, sposobu segregacji, jakości
świadczenia usługi, deklaracji, sposobu naliczania wysokości opłaty, terminu
i sposobu płatności itp.:
Urząd Gminy w Brojcach, ul. Długa 48, 72-304 Brojce
Telefon: (91) 38 611 94
e-mail: ugbrojce@post.pl

Szkło

Papier i tektura

Odpady ulegające biodegradacji

worki dostarcza gmina

worki dostarcza gmina

worki dostarcza gmina

Wrzucamy:
butelki i słoiki szklane po napojach
i żywności, butelki po napojach
alkoholowych, szklane opakowania
po kosmetykach

Wrzucamy:
opakowania z papieru lub tektury,
gazety i czasopisma, katalogi, papier
szkolny i biurowy, książki i zeszyty,
torebki papierowe, papier pakowy

Wrzucamy:
gałęzie drzew i krzewów, liście,
kwiaty, skoszona trawa, trociny i kora
drzew, owoce (bez cytrusów),
warzywa, skorupki jaj, obierki z
owoców i warzyw, fusy po kawie i
herbacie

Odpady zmieszane

pojemnik dostarcza gmina (Wykonawca)

Wrzucamy:
wszystkie pozostałe odpady, które nie
podlegają segregacji, zużyte artykuły
higieniczno-sanitarne (w tym
pampersy, podpaski), resztki posiłków,
przeterminowaną żywność,
dezodoranty, zepsutą żywność, resztki
mięsa, kości zwierząt, olej jadalny,
odchody zwierząt mieszkalnych,
wystudzony popiół, owoce cytrusowe,
szkło stołowe – żaroodporne,
ceramika, doniczki, fajans i porcelana,
znicze z zawartością wosku, żarówki i
świetlówki, szkło kryształowego,
zabrudzony i tłusty papier,

INNE ODPADY :
Wielkogabarytowe (na zgłoszenie do UG zgodnie z harmonogramem): meble, krzesła, ławki i stoły ogrodowe, opony z aut osobowych, szyby samochodowe, lustra i witraże, drewno impregnowane,
płyty wiórowe i MDF,
Elektroniczne, tekstylia (na zgłoszenie do UG zgodnie z harmonogramem): lodówki, kuchenki, telewizory, komputery, sprzęt RTV i AGD, akumulatory, większe ilości odzieży,
Leki i akcesoria (przekazanie do aptek, ośrodków zdrowia): przeterminowane lekarstwa, termometry i strzykawki, inne artykuły medyczne
Baterie (przekazanie do świetlic, szkół, Urzędu Gminy)
Budowlane (na zgłoszenie firmie za dodatkową opłatą; ATF Sp. z o.o. tel. 94 36 64 202; ECO-SERWIS tel. 91 38 73 903; FHU Krzysztof Grabowiecki tel. 91 38 47 642) : styropian, opakowania po farbach i
lakierach, gruz budowlany i rozbiórkowy, szyby okienne i zbrojone, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety

