POZNAJ NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE
GRODZISK MAZOWIECKI

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:
 Od 1 lipca 2013 r. Usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy
świadczyć będzie firma P.U. HETMAN Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, AL. KRAKOWSKA
110/114.
 Odpady zielone (liście i trawa) należy gromadzić w pojemniku na odpady zmieszane, a w
przypadku gdy się nie mieszczą w worku o dowolnym kolorze i pojemności (sugerowane 120L)
 Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych
NALEŻY DO WŁAŚCICIELA POSESJI.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW BEZPOŚREDNIO Z PRZED POSESJI (zgodnie z
harmonogramem odbioru):
 ODPADY ZMIESZANE - co dwa tygodnie
 ODPADY ZIELONE I BIODEGRADOWALNE – od 1.04 do 31.10 co dwa tygodnie; od 1.11. do
31.03. raz w miesiącu
 ODPADY WIELKOGABARYTOWE – dwa razy w roku
 ZUŻYTY SPRZĘT AGD I RTV – raz na kwartał
 ZUZYTE OPONY- raz na kwartał

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Od 1 lipca 2013r. funkcjonują utworzone na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki dwa punkty
selektywnej zbiórki odpadów.
Mieszkańcy naszej Gminy mogą dostarczać nieodpłatnie do nich niżej wymienione odpady
komunalne
PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
UL. SPORTOWA 29
UL. CHRZANOWSKA 2
odpady segregowane (papier, tektura; plastik; odpady segregowane (papier, tektura; plastik;
metal’ opakowania wielomateriałowe; szkło;
metal; opakowania wielomateriałowe; szkło;
zużyte baterie i akumulatory
zużyte baterie i akumulatory
zużyty sprzęt AGD i RTV
zużyty sprzęt AGD i RTV
zużyte opony
meble i inne odpady wielkogabarytowe
zużyte opony
odpady biodegradowalne i zielone
odpady budowlane i rozbiórkowe
Chemikalia
Chemikalia
przeterminowane leki – do pojemników ustawionych w APTEKACH na terenie gminy.
GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7oo – 1800
W soboty w godzinach 700 – 1400

UISZCZANIE OPŁAT
Zapamiętaj!
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać miesięcznie bez wezwania w
terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia
opłaty dotyczy:
PRZYKŁAD:
OPŁATA ZA LIPIEC – PŁATNOŚĆ DO 15 SIERPNIA,
OPŁATA ZA SIERPIEŃ – PŁATNOŚĆ DO 15 WRZEŚNIA
OPŁATĘ MOŻNA WPŁACAĆ:
 na konto Pekao SA Nr: 49 1240 1037 1111 0010 5107 9773
 w tytule wpisując: imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, której wpłata dotyczy, opłata za
odpady, jakich miesięcy płatność dotyczy,
 w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sportowa 29,
 w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32A –Sala Obsługi
Mieszkańców.
 pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacić do dnia 15 sierpnia br. za
miesiąc lipiec
 płatność opłaty następie bez wezwania oznacza, że nie dostaniecie Państwo żadnego druku
płatniczego, zatem by uniknąć zaległości należy samemu pamiętać o comiesięcznym regulowaniu
należności
 wpłat można również dokonywać z góry za kilka miesięcy lub cały rok
na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub za pośrednictwem kasy Zakładu
Gospodarki Komunalnej lub kasy Urzędu Miejskiego w tytule wpisując:
imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, opłata za odpady, jakich miesięcy płatność dotyczy.
PRZYKŁAD:
JAN KOWALSKI UL. PROJEKTOWANA 1 OPŁATA ZA ODPADY, PŁATNOŚĆ ZA
LIPIEC-GRUDZIEŃ 2013 r.

PAMIĘTAJ!

− W przypadku zmiany danych lub ilości osób zamieszkujących Twoją posesję wypełnij
i złóż korektę deklaracji.
− Pamiętaj aby śmieci do odbioru wystawić wieczorem dzień przed wywozem lub
najpóźniej do godziny 600 w dniu ich odbioru zgodnie z harmonogramem.
− Nie ma limitu ilościowego wystawionych odpadów. Każda ilość odpadów będzie
odebrana przez firmę w ramach uiszczanej przez Państwa opłaty.
− Nie wystawienie lub zbyt późne wystawienie pojemnika z odpadami nie będzie
podstawą do reklamacji braku odbioru śmieci przez firmę,
− Jeżeli posiadasz altankę śmietnikową zlokalizowaną bezpośrednio przy ulicy, nie
jesteś zobowiązany do wystawienia z niej pojemnika – wystarczy, że ją otworzysz.
− Że płatność opłaty następuje bez wezwania oznacza to, że nie dostaniecie Państwo
żadnego druku płatniczego.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W:
 Urzędzie Miejskim W Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32 A, tel. 22/463-46-36 lub 38
(ochrona środowiska), tel. 22/ 755-55-34 wew. 182 (wydział finansowy) www.grodzisk.pl,
 Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o, ul. Sportowa 29, tel. 22/755-51-97 (reklamacje,
opłaty, deklaracje, obsługa PSZOK),
 P.H. HETMAN biuro obsługi klienta: Nadarzyn ul. Turystyczna 38, tel. 22/868-48-20.
(zgłaszania trudnych dojazdów, chęć dzierżawy pojemników itp.).

