
Domy 
jednorodzinne

Domy 
wielorodzinne,
spółdzielnie
i wspólnoty 
mieszkaniowe

• worki na odpady 
   segregowane
    (pojemność 120 L)

1 osoba:     2 worki
2-4 osoby: 3 worki
5-8 osób:   5 worków
powyżej 8 osób: dodatkowo 
jednen worek na każde kolejne 
cztery osoby

Dostarczy � rma wywożąca 
śmieci na zlecenie gminy*

System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Brwinów - obowiązuje od 1 lipca 2013 r.

Rodzaje pojemników w zależności od rodzaju zabudowy (koszt w ramach opłaty śmieciowej)

• pojemniki na odpady  
  zmieszane 
    (pojemność w litrach)

1 osoba:     60 L
2-4 osoby: nie mniej niż 120 L
5-8 osób:   2 x 120 L lub 240 L
powyżej 8 osób: 240 L + 120 L

 Dostarczy � rma wywożąca
  śmieci na zlecenie gminy

• worki na odpady
  zielone: trawę, 
  liście itp. 
    (pojemność 120 L)

Do pobrania w Referacie 
Gospodarki Komunalnej

Częstotliwość odbioru

Odbiór odpadów
co dwa tygodnie

wg harmonogramu

Odbiór liści i trawy
co dwa tygodnie
od 15 IV do 30 XI

* Podane liczby worków na odpady segregowane to pakiet startowy. Przy kolejnych odbiorach � rma będzie pozostawiać tyle pustych worków, ile odbierze wystawionych. 

• kontenery na odpady 
    zmieszane 
    (pojemność 1100 L)

Dostarczy � rma 
wywożąca 
śmieci
na zlecenie gminy.

• kontenery na odpady  
  segregowane
    (pojemność 1100 L)

Dostarczy � rma 
wywożąca 
śmieci
na zlecenie gminy

• kontenery na odpady
  zielone: trawę, 
  liście itp. 
    (KP-5, KP-7, KP-10)

Odbiór odpadów
nie rzadziej niż 

dwa razy w tygodniu 
wg harmonogramu

Odbiór liści i trawy
co dwa tygodnie
od 15 IV do 30 XI

Więcej informacji: 
Referat Gospodarki Komunalnej 
Urząd Gminy Brwinów
ul. Tadeusza Kościuszki 4a  
pokój nr 10   
 22 738 25 91

Gmina Brwinów

www.eko.brwinow.pl
www.brwinow.pl

Harmonogram odbioru
zostanie dostarczony  do mieszkańców.



• ODPADY SEGREGOWANE, czyli SUROWCE WTÓRNE zbierane razem w jednym pojemniku lub worku

MAKULATURA: 
gazety i czasopisma, katalogi i prospekty, papier biurowy, książki, zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe 
i tekturowe, tektura
PLASTIK: 
puste opakowania z tworzyw sztucznych (PET, PE, PP), puste butelki po kosmetykach i środkach czystości, puste opakowania po 
żywności (np. po jajkach, margarynach, jogurtach), folie i torebki z tworzyw sztucznych
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE: 
puste kartony po mleku, sokach, napojach (typ TetraPak)
METAL i SZKŁO: 
opakowania stalowe i aluminiowe (puszki po napojach, pudełka, folie), puste butelki i słoiki

U W A G A  -  N I E  W R Z U C A M Y : 
mokrego, zabrudzonego papieru, artykułów higienicznych (np. pieluch), 
butelek i pojemników oraz puszek i kartonów (TetraPak) wraz zawartością,
butelek po olejach spożywczych i silnikowych, 
worków po cemencie, tapet, tworzyw piankowych, styropianu,
opakowań metalowych po substancjach niebezpiecznych, rozpuszczalnikach, kwasach,
szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego, 
świetlówek, lamp neonowych, � uorescencyjnych, rtęciowych sodowych i innych źródeł energii, 
re� ektorów, izalotorów, szkła zbrojonego

System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Brwinów - obowiązuje od 1 lipca 2013 r.

Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych z gospodarstw domowych

• ODPADY ZMIESZANE 
   
Odpady komunalne, które NIE SĄ 
surowcami wtórnymi, np.:  

resztki żywności, fusy z kawy i herbaty, 
zwiędłe rośliny, ziemia po kwiatkach, 
odpady tytoniowe, 
mokry i zabrudzony papier, 
zużyte ręczniki papierowe 
i chusteczki higieniczne, 
pieluchy i inne środki higieny osobistej, 
butelki po oleju, 
popiół i inne

• ODPADY ZIELONE    

liście, trawa,
odpady roślinne pochodzące 
z ogrodów np. przycięte drobne 
części drzew i krzewów

• PRZETERMI-
   NOWANE 
   LEKI
  
Należy je wrzucać 
do pojemników 
w aptekach oraz 
w ośrodku zdrowia 
w Otrębusach.

• ODPADY WIELKOGABARYTOWE 
  (meble, zużyte opony, dywany i wykładziny, okna itp.), 

• SPRZĘT AGD/RTV, ZUŻYTE AKUMULATORY, 
• CHEMIKALIA 
  (opakowania po środkach ochrony roślin, klejach, farbach itp.)

Odbiór z posesji, raz w miesiącu, po wcześniejszym zgłoszeniu 
do Urzędu Gminy Brwinów (Referat Gospodarki Komunalnej).

Rodzaje odpadów kłopotliwych, oddawanych w wyznaczonych miejscach lub odbieranych po umówieniu terminu

X

Pamiętajmy o zgniataniu puszek, kartonów i butelek plastikowych!

• ZUŻYTE 
  BATERIE
  
Należy je wrzucać 
do pojemnika 
na baterie 
w Urzędzie Gminy 
Brwinów przy 
ul. T. Kościuszki 4A.

• ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE 

pochodzące z remontów, na wykonanie których 
nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenie do organu administracji 
architektoniczno-budowlanej (ww. odpady 
nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych)

Odbiór po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu 
Gminy Brwinów (Referat Gospodarki Komunalnej)

• UBRANIA, 
   TEKSTYLIA

Należy je wrzucać 
do specjalnych 
pojemników 
ustawionych 
na terenie 
gminy Brwinów. 


