Załącznik nr 2

Pytania do konkursu
pn. „SEGREGACJA- JAK TO SIĘ ROBI”
1. Od ………………………………………… wprowadzony został nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody. Systemem zostały
objęte nieruchomości …………………………….………… przez mieszkańców.
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3. Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie:
a. 14 dni, od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
b. 30 dni, od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
c. Nie musi składać deklaracji, opłata nie jest obowiązkowa.
4. Zaznacz prawidłową odpowiedz:
a. Zaopatrzenie nieruchomości w odpowiedni pojemnik na odpady zmieszane lub
pozostałości po segregowaniu odpadów komunalnych należy do obowiązków
właściciela nieruchomości,
b. Gmina Brody ma obowiązek dostarczyć pojemnik na odpady zmieszane lub
pozostałości po segregowaniu odpadów komunalnych dla każdej nieruchomości
usytuowanej w granicach jej granic administracyjnych,
c. Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku zaopatrzyć nieruchomość
w odpowiedni pojemnik na odpady zmieszane lub pozostałości po segregowaniu
odpadów komunalnych. Takie obowiązku nie ma też Gmina Brody.

5. Na terenie Gminy Brody obowiązuje system workowo – pojemnikowy, zgodnie
z którym zbierane są frakcje odpadów takich jak:
a. Metal- worek czerwony, Tworzywa sztuczne – worek żółty, Szkło – worek
zielony, Papier – worek niebieski,
b. Tworzywa sztuczne, Metal, Odpady wielomateriałowe – worek żółty, Szkło –
worek zielony, Papier – worek niebieski, Odpady Biodegradowalne – worek
brązowy,
c. Tworzywa sztuczne– worek żółty, Szkło – worek zielony, Papier – worek
niebieski, Odpady Biodegradowalne – worek brązowy, Odpady wielomateriałowe
– worek biały.
6. Gdzie trafiają odpady komunalne zbierane na terenie Gminy Brody:
a. Odpady są wiezione na najbliższe składowisko odpadów komunalnych,
b. Najpierw na stację przeładunkową w Lubsku, następnie do Zakładu
Zagospodarowania w Marszowie (ZZO Sp. z o.o. Marszów 50z, 68-200 Żary),
c. Do Zakładu Zagospodarowania Odpadów który zaproponuje najniższą stawkę za
zagospodarowanie, co miesiąc jest to nowa instalacja.
7. Zaznacz prawidłową odpowiedz:
a. Kolorowe butelki i bezbarwne szkło po napojach i żywności należy oddać w
worku zielonym
b. Kartony, książki, katalogi i zeszyty należy oddać w worku niebieskim
c. Obie odpowiedzi są prawidłowe.
8. Biodegradowalne odpady komunalne są przetwarzane na kompost, dlatego też NIE
NALEŻY do worka brązowego wyrzucać:
a. Trawy, liści i pozostałości po odpadach kuchennych,
b. Mięsa i kości zwierząt,
c. Obierek oraz resztek owoców i warzyw.
9. Do worka na odpady zmieszane NIE NALEŻY wrzucać:
a. Szkła stołowego i żaroodpornego,
b. Gorącego (niewygaszonego) popiołu,
c. Artykułów higienicznych (np. wata, pampersy, patyczki higieniczne).
10. W Gminie Brody, do worka czerwonego należy wrzucać odpady posegregowane,
takie jak:
a. Na terenie Gminy Brody nie ma frakcji która obejmuje worek tej kolorystyce,
b. Pobrudzone, otłuszczone szkło, papier i plastik,
c. Metal.
11. Do worka żółtego NALEŻY wrzucać:
a. Bulki i opakowania z resztkami żywnością w tym słoiki z zawartością,
b. Opony, gumy i pozostałości z samochodów których właścicielem jest osoba
wskazana w deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów
komunalnych na terenie Gminy Brody,
c. Puste, odkręcone, zgniecione butelki plastikowe, puszki po napojach i żywności,
opakowania wielomateriałowe takie jak karton po mleku i sokach.

12. Do worka niebieskiego NALEŻY wrzucać:
a. Tłusty i brudny papier,
b. Kartowy, gazety, książki, katalogi i zeszyty,
c. Warki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych.
13. To czego nie można posegregować tj. nie jest objęte żadną frakcją NALEŻY:
a. Oddać jako pozostałość po segregacji odpadów komunalnych czyli jako odpad
Zmieszany (nazwa stosowana zamiennie),
b. Zakopać w ogrodzie lub wyrzucić do lasu,
c. Oddać do PSZOK.

14. Odpady wielkogabarytowe, to odpady takie jak:
a. Meble (m.in. szafy, krzesła, stoły), dywany, chodniki i wykładziny dywanowe,
b. Części samochodowe (siedzenia, zderzaki, tapicerka),
c. Odzież i obuwie.
15. Dlaczego segregacja odpadów jest ważna pod względem ochrony środowiska oraz pod
względem finansów publicznych:
OCHRONA ŚRODOWISKA
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
FINANSE PUBLICZNE
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
16. Zaznacz prawidłową odpowiedz:
a. Do PSZOK odpady oddawane są wyłącznie za wcześniejszą dodatkową zapłatą,
a dowód wpłaty przedstawiamy w PSZOK celem potwierdzenia,
b. PSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie, w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
c. PSZOK jest dla wyłącznie dla firm działających na terenie Gminy Brody,
mieszkańcy nie maja możliwości oddania odpadów.
17. Rozwiń skrót PSZOK:
P………………….
S………………….
Z………………….
O…………………
K…………………
18. PSZOK przyjmuje takie odpady jak:
a. Odpady zmieszane,
b. Zużyte opony, zużyty sprzęt
wielkogabarytowe,

elektryczny

i

elektroniczny,

odpady

c. Odpady nieposegregowane, w każdej ilości.
19. Azbest jest
a. odpadem niebezpiecznym, powinien zostać unieszkodliwiony przez
specjalistyczną firmę posiadającą uprawnienia do jego demontażu,
b. Niegroźny, gdy się kruszy i pyli nie szkodzi na zdrowie osób przebywających
w otoczeniu,
c. Materiałem łatwopalnym.
20. Gmina Brody corocznie dofinansowanie unieszkodliwienia azbestu i wyrobów
zawierających azbest. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem
i montażem nowych pokryć dachowych, a także nie obejmuję kosztów wykonania
dokumentacji Technicznej – koszty pokrywa w całości wnioskodawca.
Wnioskodawcy mogą otrzymać z Urzędu Gminy Brody dofinansowani (w pełnej
wysokości) na pokrycie:
- kosztów …………………………………………………………………………...….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
- kosztów ………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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