Biuro Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA
ul. Mszczonowska 23, 05-600 Grójec
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 15.30
tel. 48/332-94-65, Fax 48/332-06-68
e-mail: natura@grojec.org.pl
www.natura.grojec.org.pl

Powstanie: art. 64 i 68 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
Cel: uporządkowanie gospodarki odpadami w gminach.
Związek Międzygminny pod nazwą „NATURA” z siedzibą w Grójcu ul. Mszczonowska 23 został wpisany przez Wojewodę Mazowieckiego do Rejestru związków międzygminnych pod pozycją 309 z datą 19 kwietnia 2013 r. Ogłoszenie statutu Związku ukazało się w Dzienniku Województwa Mazowieckiego pod pozycją nr 5198 dnia
30 kwietnia 2013 r.

Członkowie: 8 gmin- zgodnie z przyjętym statutem przekazały realizacje gospodarki
odpadami komunalnymi na rzecz Związku.
W skład Związku wchodzą gminy:
• Grójec, Warka, Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Jasieniec, Promna.
Wójt,
Burmistrz,
Prezydent Miasta

Zarząd
Związku
Międzygminnego

Wybrane w drodze przetargu nieograniczonego
Konsorcjum Tonsmeier
Wschód Sp. z o.o.
i
ZUK Warka Sp. z o.o.
na lata 2017- 2019
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ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 2017 ROKU
1. Od 1 stycznia 2017 roku zmienił się system selektywnej zbiórki odpadów organizowany przez Związek Natura
2. System będzie polegał na zbiórce frakcji:
• Odpady segregowane – pojemniki żółte zabudowa wielorodzinna
• Odpady segregowane – worki żółte zabudowa jednorodzinna
• Odpady szklane (szkło białe i kolorowe) – pojemniki zielone – zabudowa wielorodzinna
• Odpady szklane (szkło białe i kolorowe) – worki zielone – zabudowa jednorodzinna
• Odpady zielone – worki brązowe zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna
• Odpady zmieszane (tzw. Resztkowe) – pojemniki czarne i worki
• Odbiór gabarytów i elektroodpadów 2 x w roku zgodnie z harmonogramem.
• Przeterminowane leki do pojemników – wszystkie apteki na terenie Związku

ODPADY

ODPADY

ZMIESZANE

SEGREGOWANE
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Co wrzucamy:
Do żółtego: (opróżnione z resztek)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opakowania z papieru i tektury
gazety i czasopisma
zużyte zeszyty
książki
koperty
ścinki drukarskie
butelki plastikowe po napojach (np. typu PET)
opakowania po kosmetykach i środkach czystości
plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach)
folie i torebki z tworzyw sztucznych
zgniecione aluminiowe i metalowe puszki
Tetra – Pac (zgniecione kartony po mleku, sokach itp.).

Do zielonego: (opróżnione z resztek, bez nakrętek)
•
•
•

butelki ze szkła bezbarwnego i barwionego
słoiki ze szkła bezbarwnego i barwionego
opakowania szklane po kosmetykach, po napojach i po żywności.

Do brązowego:
•
•
•
•
•
•
•

skoszoną trawę
liście
chwasty
drobno pocięte gałęzie
wióry z drewna i słomy
części roślinne z ogrodu
resztki warzyw i owoców.

Do czarnego:
•
•
•
•
•
•

opakowania z zawartościami i resztkami
zużyte chusteczki i pieluchy jednorazowe
potłuczone szkło gospodarcze
resztki kuchenne
zmiotki
odchody zwierząt domowych.
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Uwaga!!!

• Obecny sposób gromadzenia obowiązuje do końca 2019 r.,
po tym terminie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29.12.2016 r. zacznie obowiązywać
dodatkowa frakcja papier (niebieski pojemnik).

ZASADY DOSTARCZANIA ODPADÓW
DO PSZOK
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

– to miejsce, gdzie każdy mieszkaniec (nieruchomość zamieszkała), który wnosi
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Związku Natura może dostarczyć posegregowane odpady (wykaz odpadów odbieranych w PSZOK dostępny
jest w Biurze Związku oraz na stronie Związku).

BŁĘDÓW

CHYNÓW

GRÓJEC

WARKA

przy targowisku gminnym

ul. Główna 92

Kobylin 1D (przy oczyszczalni)

(baza ZUK w Warce)

wtorek: 9.00 - 17.00

poniedziałek: 8.00 - 15.00

poniedziałek: 9.00 - 17.00

czwartek: 9.00 - 17.00

czwartek: 10.00 - 17.00

środa: 10.00 - 18.00

sobota: 8.00 - 12.00

sobota: 10.00 - 16.00

sobota: 9.00 - 13.00

czynny codziennie
od poniedziałku
do piątku
w godzinach:
7.00 - 15.00

Uwaga!!!

• Prowadzący działalność gospodarczą nie może dostarczać odpadów
do PSZOK, zgodnie z ustawą ma obowiązek zawarcia umowy z podmiotem
posiadającym stosowne pozwolenia i tam przekazywać odpady za opłatą.
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ZASADY PŁATNOŚCI OD 2017 ROKU
Art. 6q. 1 W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta, a w przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią dochód związku międzygminnego - zarządowi związku międzygminnego.
Wysokość opłaty

wynika z iloczynu liczby osób oraz stawki wynikającej ze sposobu
oddawania odpadów (segregowane lub niesegregowane).

Opłata za 1 os. za 1 m-c segregacja wynosi 10 zł, przy braku segregacji 15 zł.
Przykład: 1 os. x 10,00 zł = 10,00 zł za m-c (za kwartał 30,00 zł)
3 os. x 15,00 zł = 45,00 zł za m-c (za kwartał 135,00 zł)

Istnieje możliwość wniesienia opłaty miesięcznie lub „z góry”,
ale terminy nie mogą przekroczyć dat:
• 15 marca za I kwartał (styczeń, luty, marzec)
• 15 maja za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)
• 15 września za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)
• 15 listopada za IV kwartał (październik, listopad, grudzień)
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W przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych właściciel nieruchomości ma
14 dni na złożenie korekty deklaracji.
Za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłaty dokonujemy na
indywidualne konto bankowe podane w książeczce opłat, które dostępne są
w Biurze Związku przy ul. Mszczonowskiej 23 lokal B.
W sprawie indywidualnych numerów kont zachęcamy mieszkańców
do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego.
Wpłaty dokonać można przelewem bankowym, na poczcie i w każdej innej
w placówce gdzie mieszkańcy opłacają rachunki.
NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPŁATY W BIURZE ZWIĄZKU!
Wpłaty dokonywane w Banku Spółdzielczym Grójec oraz w Banku Spółdzielczym Grójec O/ w Błędowie i Banku Spółdzielczym Jasieniec są pobierane
bez prowizji bankowej. Wpłaty, których mieszkańcy dokonują na konta główne Związku zostaną przeksięgowane na indywidualne konta.

CZERWONA KARTKA
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UCHWAŁA NR VIII/33/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ
NATURA z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazuje min.
W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne:
• oznaczy worek czerwoną kartką (naklejką), zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;
• pozostawi worek, o którym mowa, bez odbioru oraz powiadomi o tym fakcie Związek
Międzygminny pod nazwą „Natura”.
W przypadku, o którym mowa właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do ponownego przesegregowania odpadów. Odbiór worka z prawidłowo posegregowanymi
odpadami komunalnymi nastąpi w najbliższym terminie wynikającym z harmonogramu
odbioru odpadów segregowanych.
Właściciel nieruchomości może oddać prawidłowo posegregowane odpady nieodpłatnie do PSZOK.
Stwierdzenie nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych stanowi podstawę do
wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwaga!!!

• Odpady segregowane gromadzimy w workach do tego przeznaczonych,
wystawienie w worku innym skutkuje brakiem odbioru.
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Reklamacje
Właściciele nieruchomości mogą składać reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych.
Reklamacje należy składać dnia następnego do godziny 12:00 (pozwoli to zrealizować reklamację następnego dnia roboczego) zgłoszenia dokonujemy telefonicznie lub
e-mailowo:
• do Biura Związku (ul. Mszczonowska 23, 05-600 Grójec) - tel. 48 332-94-65,
e-mail: reklamacja@grojec.org.pl
• reklamacje składane po terminie, o którym mowa, nie będą uwzględnione.

Biuro Związku Międzygminnego
pod nazwą NATURA
ul. Mszczonowska 23, 05-600 Grójec
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 15.30
tel. 48/332-94-65
Fax 48/332-06-68
e-mail: natura@grojec.org.pl
www.natura.grojec.org.pl
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