ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
SZANOWNI MIESZKAŃCY
Pragniemy poinformować, że od 1 stycznia 2016 r. zmieniła się firma świadcząca usługę odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy. Nowym operatorem w tym zakresie jest firma JARPER Sp. z o.o
Kolonia Warszawska, Aleja Krakowska 108 A, 05-552 Wólka Kosowska.
Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
nie uległy zmianie, w związku z czym:
1. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami pozostają na obecnej wysokości tj.:
• 9, 80 zł od osoby miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny,
• 17 zł od osoby miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez prowadzenia segregacji.
2. Częstotliwość odbioru odpadów dla zabudowy jednorodzinnej zgodnie z harmonogramem:
• Odpady segregowane, zmieszane i biodegradowalne – raz na 2 tygodnie,
• Odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku,
• Zużyty sprzęt AGD i RTV – raz na kwartał,
• Zużyte opony – raz na kwartał.
3. Odpady segregowane należy gromadzić w workach (kolor biały – szkło, kolor żółty – papier, plastik, metal,
opakowania wielomateriałowe) w dotychczasowej szacie graficznej aż do momentu wyczerpania zapasów. Firma
przy odbiorze odpadów segregowanych będzie pozostawiać worki z nowym oznaczeniem (logo operatora).
4. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemniku w jaki została wyposażona nieruchomość.
5. Nie ma limitu ilościowego wystawianych odpadów (zarówno zmieszanych jak i segregowanych). Każda ilość
odpadów będzie odebrana przez firmę w ramach uiszczanej przez Państwa opłaty.
6. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) funkcjonuje na terenie byłej kompostowni
odpadów Chrzanów Duży 15A, tel. 22/724-13-84. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00,
w soboty w godz. 7.00-14.00. Przyjmuje on nieodpłatnie odpady komunalne takie jak:
• odpady segregowane (papier, tektura, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło)
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt AGD i RTV,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• odpady remontowo-budowlane,
• odpady biodegradowalne i zielone,
• chemikalia,
• przeterminowane leki – do pojemników ustawionych w Aptekach na terenie gminy.

7. Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami pozostaje również 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, opłata za luty do 15 marca. Wpłat można również dokonywać
z góry za kilka miesięcy lub cały rok na podany nr konta lub w kasie Urzędu Miejskiego w tytule wpisując:
imię i nazwisko, adres nieruchomości, opłata za odpady oraz jakich miesięcy płatności dotyczy: np.:
JAN KOWALSKI, UL. PROJEKTOWANA 1 OPŁATA ZA ODPADY, PŁATNOŚĆ ZA STYCZEŃ-LUTY 2016 r.
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 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 Jarper tel. 22 756 10 66, 22 756 16 66 lub mailowo jarper@jarper.pl
lub reklamacja.odpady@grodzisk.pl.
• Zakład Gospodarki Komunalnej, tel. 22 755 51 97.
• Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim Wydział Ochrony Środowiska,
tel. 22 463-46-38, 755-55-34 wew. 221, 156, 162.
UWAGA:
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIE SĄ ZOBOWIĄZANI
DO PONOWNEGO SKŁADANIA DEKLARACJI.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składamy tylko gdy:
• na nieruchomości zamieszkał pierwszy właściciel w terminie 14 dni
• w przypadku zmiany danych lub ilości osób zamieszkujących posesję należy złożyć korektę deklaracji.
Druki deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32 a,
05-825 Grodzisk Mazowiecki bądź na stronie www. grodzisk.pl (zakładka ochrona środowiska).

