
NAJCZĘŚCIEJ  ZADAWANE  PYTANIA 

dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami 

 

 

Kto zajmuje się wywozem i odbiorem odpadów w gminie Brzesko? 

Od 1 lipca br., odbiorem odpadów na terenie Gminy Brzesko, będzie się zajmować firma 

Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., z siedzibą w Brzesku przy ul. Słowackiego 1. 

 

W jakich terminach i z jaką częstotliwością będą odbierane odpady? 

Odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem, który jest dostępny na naszej stronie, menu 

‘Ochrona Środowiska / NOWOŚCI’ w sekcji ‘Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Brzesko 

obowiązujący od 1 lipca 2013r’.  

Dostępny jest on również na stronie internetowej Brzeskich Zakładów Komunalnych i na 

tablicach ogłoszeń.  

 

Skąd można odebrać worki do segregacji i czy są odpłatne? 

Firma BZK dostarczy Państwu na posesję, nieodpłatnie worki na odpady segregowane (plastik, 

makulatura, szkło). Do tego czasu odpady tego typu można gromadzić w dowolnych workach. W 

przypadku gdy firma nie dostarczy worków lub jest zapotrzebowanie na większą ilość również 

będzie można pobrać je w siedzibie firmy na ul. Słowackiego 1 lub ul. Przemysłowej 12 w Brzesku, 

a także u kierowcy.  

Mieszkańcy którzy nie posiadają przydomowych kompostowników mogą oddać odpady zielone 

w wyznaczonych terminach w workach, o które należy się zwrócić do Brzeskich Zakładów 

Komunalnych. 

 

W jakich pojemnikach będą odbierane odpady zmieszane? 

Odpady zmieszane należy gromadzić w kubłach lub workach, które należy opisać z jakiego 

adresu pochodzą. Zgodnie z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć ją w urządzenia do gromadzenia odpadów. 

Takim urządzeniem są worki na śmieci, w które można się zaopatrzyć w ogólnie dostępnej 

sprzedaży, lub też, dostępne na rynku pojemniki na śmieci o poj. 60, 110, 120 i 240 l. Pojemniki 

można zakupić w marketach, firmach świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych, w tym także w Brzeskich Zakładach Komunalnych.  

 

Na jaki nr konta należy wpłacać opłaty za odbiór odpadów komunalnych? 

Do każdej osoby która złożyła deklarację wyślemy przesyłkę, w której będzie podany 

indywidualny nr konta, na które od lipca br., do 25-tego każdego miesiąca, należy wpłacać 

zadeklarowaną opłatę za odbiór odpadów komunalnych. 



 

 

Jakie ilości odpadów będą odbierane z gospodarstwa domowego? 

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku, 

w zależności od ilości osób zamieszkałych, normy miesięczne wynoszą: 

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 2 osób: 

a) jeden pojemnik lub worek o pojemności 0, 12 m
3
, 

b) po jednym worku 120 l na odpowiednią frakcje odpadów odebranych w sposób 

selektywny, 

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 – 4 osób: 

a) dwa pojemniki lub worki o pojemności 0,12 m
3
 lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 

m
3
, 

b) po jednym worku 120 l na odpowiednią frakcje odpadów odebranych w sposób 

selektywny, 

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 – 6 osób: 

a) trzy pojemniki lub worki o pojemności 0,12 m
3 

lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 m
3
 

i jeden pojemnik o pojemności 0,12 m
3
, 

b) po jednym worku 120 l na odpowiednią frakcje odpadów odebranych w sposób 

selektywny, 

4) z nieruchomości zamieszkałej powyżej 6 osób: 

a) dodatkowo jeden pojemnik lub worek o pojemności 0,12 m
3
 na każde kolejne dwie 

osoby, 

b) dodatkowo jeden worek 120 l na odpowiednią frakcje odpadów odebranych w sposób 

selektywny na każde kolejne 4 osoby. 

W przypadku zapotrzebowania na większą ilość worków do segregacji odpadów należy 

zwrócić się do Brzeskich Zakładów Komunalnych. 

 

W jakim terminie będą odbierane odpady wielkogabarytowe? 

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane w miesiącu wrześniu. Dokładny harmonogram 

zostanie podany do wiadomości mieszkańcom. 

 

Przyjeżdżam do domu letniskowego zlokalizowanego na terenie Gminy Brzesko na kilka dni w 

roku, w jaki sposób mogę oddać odpady? 

W takiej sytuacji istnieje możliwość wykupienia worka na odpady w Brzeskich Zakładach 

Komunalnych na ul. Słowackiego 1 w Brzesku.  

 

Co zawierają poszczególne rodzaje odpadów? 

 makulatura - gazety, papier biurowy, opakowania z papieru, kartonu i tektury, 

 plastik - plastikowe butelki, opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych,   chemia 

gospodarcza, doniczki plastikowe, reklamówki i woreczki foliowe, opakowania 

wielomateriałowe, kartony po mleku, sokach, 



 szkło bezbarwne  i kolorowe - butelki i słoiki 

 odpady zielone – trawa liście. 

 

Kartonik po mleku - makulatura czy plastik? 

Kartonik po mleku to opakowanie wielomateriałowe. Choć w większości składa się z papieru, to 

nie może być wrzucony do pojemnika na makulaturę. Zawartość kartonika mogłaby zamoczyć 

zgromadzony papier, dlatego wrzucamy go do pojemnika na odpady z plastiku. 

 

Czy należy myć opakowania? 

Opakowania dobrze jest umyć np. pojemniki po płynnej lub półpłynnej żywności (np. jogurtach). 

Chodzi o to, żeby asortyment w pojemniku nie został zanieczyszczony. 

 

Co robimy z nakrętkami? 

Plastikowe butelki i nakrętki od butelek wyrzucamy do pojemnika na plastik. Ważne, żeby 

butelki nie były zakręcone. 

Podobnie postępujemy z butelkami szklanymi oraz słoikami - również wyrzucamy bez nakrętek. 

 

 

 


