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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od wła

GRUSZÓW, HEBDÓW, PŁAWOWICE

STYCZE
 

 

ODPADY DO ODBIORU NALE
 

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
 

 
 
 
 
 

ODPADY KOMUNALNE 
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*odbiór popiołu . Popiół będzie odbierany w sezonie grzewczym tj. pa

 
 

Odbiór odpadów WIELKOGABARYTOWYCH

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 ul. Przemysłowa   Nowe Brzesko

PSZOK będzie dost
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owe „MIKI”  

mail: nowebrzesko@miki.krakow.pl 

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko
 
Tel. 12 385 01 08 e:mail: odpady.komunalne@nowe
brzesko.pl  
 

odpadów komunalnych od właścicieli posesji zamieszkałych na terenie 
gminy NOWE BRZESKO 

 
GRUSZÓW, HEBDÓW, PŁAWOWICE  

 
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2023 

 

 
ODPADY DO ODBIORU NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZ.  7.00 RANO

ZMIESZANE  I BIODEGRADOWALNE – ODBIÓR W PI

 
 

ODPADY KOMUNALNE SEGREGOWANE 
2023 

V VI VII VIII IX X 
4 1 6 3 7 5 

 

ędzie odbierany w sezonie grzewczym tj. październik

 

Odbiór odpadów WIELKOGABARYTOWYCH  i ELEKTROODPADÓW
3 marca 2023r. 

 
 
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Przemysłowa   Nowe Brzesko 

 
dzie dostępny dla mieszkańców dwa razy w tygodniu 

Środa  10.00 - 18.00 
Sobota  9.00 -  15.00 
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d Gminy i Miasta Nowe Brzesko 
120 Nowe Brzesko 

01 08 e:mail: odpady.komunalne@nowe-

cicieli posesji zamieszkałych na terenie  

7.00 RANO 

ODBIÓR W PIĄTEK.  

XI XII 
2 7 

ździernik-kwiecień. 

i ELEKTROODPADÓW  odbędzie się 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

ców dwa razy w tygodniu  
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Papier i tektura 
 

 
 

niebieski worek 

Szkło

zielony worek

Wrzucaj Wrzucaj

Gazety, 
Czasopisma, 

papierowe torby, 
zeszyty i książki, 
papier biurowy i 
kserograficzny 

kartony i tekturę 

butelki i słoiki po 
napojach i 

opakowania szklane po 
kosmetykach

Nie wrzucaj Nie wrzucaj
Tapety, 

zabrudzonych i 
zatłuszczonych 

papierów, 
papieru z folią, 
pieluch i innych 

artykułów 
higienicznych 
worków po 
cemencie 

ceramiki, fajans, 
porcelany i kryształów

szkła stołowego
szkła zbrojonego i 
żaroodpornego,

szkła okularowego,
szkła okiennego,

szyb samochodowych,
luster,
żarówek 

fluoroscencyjnych  i 
neonowych

Zasady segregacji odpadów 

Szkło 
 
 
 
 

zielony worek 

Tworzywa sztuczne, 
metale i opakowania 

wielomateriałowe 
 
 

żółty worek 

Odpady ulegaj

Wrzucaj  Wrzucaj 

butelki i słoiki po 
napojach i żywności, 

opakowania szklane po 
kosmetykach 

zgniecione, plastikowe 
butelki po napojach i 
olejach spożywczych 

opakowania po płynach do 
mycia i chemii 
gospodarczej 

plastikowe worki , torebki,  
reklamówki, 
opakowania 

wielomateriałowe czyli 
kartony po mlekach i soku 

(TETRA-PAK) 
puszki aluminiowe i 

stalowe po napojach i 
żywności, 

metalowe narzędzia, 
drobny złom, pokrywki, 
kapsle i zakrętki, folię 

aluminiową 

skoszon

odpady kuchenne (obierki 
po ziemniakach, fusy z 

kawy i herbaty, skorupki 

Nie wrzucaj Nie wrzucaj 
ceramiki, fajans, 

porcelany i kryształów 
szkła stołowego 

szkła zbrojonego i 
aroodpornego, 

szkła okularowego, 
szkła okiennego, 

szyb samochodowych, 
luster, 
żarówek 

fluoroscencyjnych  i 
neonowych 

opakowań po lekach 
butelek i opakowań po 
olejach przemysłowych 

styropianu i innych 
tworzyw piankowych, 

zabawek, 
sprzętu AGD 

części samochodowych 
opakowań (PCV) po 

kosmetykach 

odchodów zwierz
opak

Odpady ulegające 
biodegradacji 

 
 
 

brązowy worek 

Wrzucaj 

skoszoną trawę, opadłe 
owoce i liście 

rozdrobnione gałęzie, 
odpady kuchenne (obierki 

po ziemniakach, fusy z 
kawy i herbaty, skorupki 

jajek) 
 

Nie wrzucaj 
Odpadów  

higienicznych, 
popiołu 

odpadów 
opakowaniowych: 

plastiku, folii, szkła, 
papieru, metalu 

odchodów zwierzęcych, 
opakowań drewnianych 

 


