Gmina Grodzisk Mazowiecki

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY GRODZISK MAZOWIECKI OD 1 STYCZNIA 2019 R.
SZANOWNI MIESZKAŃCY,
Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie
Gminy Grodzisk Mazowiecki. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, którym Sejm
wprowadził jednakowe zasady segregacji w całym kraju. W celu dostosowania się do nowych przepisów
Radni Gminy Grodzisk Mazowiecki w dniu 31 stycznia 2018 r. podjęli uchwałę w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, której zapisy dotyczące nowych
zasad segregacji wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r.

JAK BĘDZIE OD STYCZNIA 2019 R.?
Odpady segregowane należy gromadzić w workach LDPE o odpowiednich kolorach i oznakowanych
zgodnie z wzorem:
- SZKŁO - worek ZIELONY,
- PAPIER - worek NIEBIESKI,
- TWORZYWA SZTUCZNE I METALE - worek ŻÓŁTY,
- ODPADY BIODEGRADOWALNE - worek BRĄZOWY,
- ZMIESZANE (niesegregowane) ODPADY KOMUNALNE - należy gromadzić w pojemniku.
Częstotliwość odbioru odpadów dla zabudowy jednorodzinnej zgodnie z harmonogramem:
- odpady segregowane i zmieszane - raz na 2 tygodnie,
- odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku (na dwa dni wcześniej należy zgłosić ﬁrmie odbierającej
odpady),
- zużyty sprzęt AGD i RTV - raz na kwartał (na dwa dni wcześniej należy zgłosić ﬁrmie odbierającej
odpady).
UWAGA! Gmina wyposaża jednorazowo właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej w pakiet
startowy worków LDPE do selektywnego zbierania odpadów: szkło (koloru zielonego) - 2 sztuki, papier
(koloru niebieskiego) - 2 sztuki, odpady metali i tworzyw sztucznych (koloru żółtego) - 5 sztuk, odpady
ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone i bioodpady - koloru brązowego) - 5 sztuk. Dodatkowo po
każdym odbiorze ﬁrma odbierająca odpady wyposaża właścicieli nieruchomości w każdy rodzaj worka
LDPE, w ilości równej workom odebranym z odpadami, nie większej niż określona w pakiecie startowym.
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych będą dostarczane do mieszkańców w formie ulotki,
a także są opublikowane na stronie internetowej www.grodzisk.pl w zakładce ochrona środowiska gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieodebrania przez ﬁrmę odpadów komunalnych w wyznaczonym terminie (zgodnie
z harmonogramem odbioru) należy zgłosić reklamację do:
- Firmy zajmującej się wywozem odpadów,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej, tel. 22 755 51 97,
- Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim - Wydział Ochrony Środowiska, 22 755 55 34 wew. 221,
156, 162.
UWAGA! Jeśli zmieni się ﬁrma odbierająca odpady, właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do
ponownego składania deklaracji.
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składamy wówczas, gdy na
nieruchomości zamieszkał pierwszy właściciel (w terminie 14 dni) oraz w przypadku zmiany danych lub
ilości osób zamieszkujących posesję (korekta deklaracji).
Druki deklaracji są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32a
lub na stronie www.grodzisk.pl (zakładka ochrona środowiska).
Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami pozostaje w niezmienionej formie: bezgotówkowo na
wyznaczony rachunek bankowy gminy - konto Pekao SA Nr 49 1240 1037 1111 0010 5107 9773, gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej pawilon nr 7 na Targowisku Miejskim. Opłaty należy dokonywać miesięcznie bez wezwania, w terminie do
15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy np.
opłata za styczeń do 15 lutego. Wpłat można również dokonywać z góry za kilka miesięcy lub za cały rok,
na podany nr konta lub w kasie urzędu, w tytule wpisując: imię i nazwisko, adres nieruchomości, opłata za
odpady oraz jakich miesięcy płatność dotyczy, np. Jan Kowalski, ul. Projektowana 1, opłata za odpady,
płatność za styczeń - luty 2019.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
PSZOK funkcjonuje na terenie byłej kompostowni odpadów: Chrzanów Duży 15A, tel. 22 724 13 84.
Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00, w soboty 7.00 - 14.00. Przyjmuje
nieodpłatnie takie odpady komunalne jak:
- odpady segregowane (papier, tektura, plastik, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt RTV i AGD,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady remontowo - budowlane,
- odpady biodegradowalne, w tym zielone,
- chemikalia.
Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników ustawionych w aptekach na terenie gminy.

