Biuro Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA”
Plac Wolności 12, 05-600 Grójec
biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 -15.30

KONTAKT
OBSŁUGA KLIENTA: 48/332-21-24 ; 48/332-94-65 biuro@zmnatura.pl
REKLAMACJE: 48/332-21-24 reklamacja@zmnatura.pl
KSIĘGOWOŚĆ: 48/679-59-98 biuro@zmnatura.pl

Wszelkie aktualności, informacje, harmonogramy oraz akty prawa
miejscowego znajdują się na naszej stronie internetowej

www.zmnatura.pl

ZASADY PŁATNOŚCI OD 2022 ROKU
→ W roku 2022 stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów

komunalnych pozostają bez zmian. Wysokość opłaty wynika z iloczynu liczby
osób zamieszkałych nieruchomość oraz stawki określonej w Uchwale
Zgromadzenia Związku Międzygminnego.
→ Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Natura” dla

właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych
ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 27 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
→ Zwalnia się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3 zł od stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość tj. 24 zł.
→ W

przypadku
zadeklarowania
kompostowania
bioodpadów
w kompostownikach przydomowych nieruchomość wyłączona jest z odbioru
bioodpadów spod posesji (brązowy worek) oraz możliwości dostarczania do
PSZOK.

→ Właściciele nieruchomości, którzy nie kompostowali bioodpadów w roku 2021,

a wyrażają taką chęć na rok 2022, są zobowiązani do złożenia zmiany deklaracji
o wysokości opłaty.

→ W przypadku zmiany danych lub liczby osób zamieszkałych, właściciel

nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do 10-go dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
→ W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku

w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym
kompostowania bioodpadów) operator powiadomi o tym fakcie Związek.
→ Zgodnie

z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
niesegregowanie odpadów przez mieszkańców wiąże się z podwyższeniem opłat
w drodze decyzji administracyjnej według stawki określonej w uchwale
nr XX/55/20 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”
z dnia 27.11.2020 r.

→ W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób

selektywny Zarząd Związku w drodze decyzji administracyjnej określi wyższą
opłatę za odpady – 100,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej
nieruchomość.
Przykład obliczenia stawki:
Opłata za 1 os. x 27,00 zł = 27,00 zł – 3,00 zł (ulga BIO) = 24,00 zł za m-c
Opłata za 5 os. x 27,00 zł = 135,00 zł – 15,00 zł (ulga BIO) = 120,00 zł za m-c
→ Opłaty należy wnosić bez wezwania do 10-go dnia każdego miesiąca

kalendarzowego, w którym powstał obowiązek ich uiszczania.
→ Bez zmian pozostają dotychczasowe rachunki bankowe do opłaty za odbiór

i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłat dokonujemy
indywidualny numer rachunku bankowego, uzyskany w biurze Związku.

na

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 2022 ROKU
•
•
•
•
•

opakowania z papieru
karton, opakowania z kartonu
katalogi, ulotki, papier pakowy
zadrukowane kartki, gazety, czasopisma, zeszyty, książki
torby i worki papierowe

•
•
•
•
•
•

opróżnione 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 (folia aluminiowa)
zgniecione aluminiowe i metalowe puszki
Tetra- Pak (zgniecione, opróżnione kartony po mleku, sokach
itp.)

•
•
•

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

•
odpady kuchenne
•
resztki posiłków, resztki owoców i warzyw
•
resztki i obierki owoców i warzyw, skorupki jajek
•
fusy z kawy, herbaty
•
kwiaty cięte, rośliny doniczkowe, balkonowe (bez doniczek)
•
ziemia kwiatowa z doniczek
- kości zwierząt oraz surowe mięso nie są odpadami BIO
Odpady ulegające biodegradacji wrzucamy bezpośrednio do brązowego
worka lub pojemnika, bez pakowania w jednostkowe opakowania tj.
woreczki foliowe, torby foliowe bądź inne opakowania.

•
•
•
•
•
•
•

pozostałe odpady niepodlegające segregacji
opakowania z zawartościami i resztkami
zużyte artykuły higieniczne (pieluchy, chusteczki)
potłuczone szkło
zmiotki
odchody zwierząt domowych
kości zwierząt oraz surowe mięso
- popiół nie może znajdować się w odpadach zmieszanych
•
•
•
•
•
•
•
•

odpady zielone z pielęgnacji odpadów i terenów zieleni
trawa, liście, gałązki
odpady kuchenne
resztki posiłków, resztki owoców i warzyw
resztki i obierki owoców i warzyw, skorupki jajek
fusy z kawy, herbaty
rośliny doniczkowe, balkonowe, kwiaty cięte
ziemia kwiatowa z doniczek

•

popiół- popiół luzem, bez worków oraz innych odpadów
LOKALIZACJA KONTENERÓW:
1. Belsk Duży ul. Szkolna 9 (teren ZGK)
2. Chynów ul. Główna 92 (teren PSZOK)
3. Goszczyn ul. Bądkowska 1 (przy weterynarii)
4. Promna ul. Złota (obok cmentarza)

•

odpady wielkogabarytowe oraz elektroodpady należy
wystawiać: przed posesję (do drogi publicznej)
w
zabudowie
jednorodzinnej;
przy
altanach
śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej, raz w roku
zgodnie z harmonogramem. Opony od samochodów
osobowych i jednośladów należy dostarczać
bezpośrednio do PSZOK.

Odpady wystawione „luzem” (nie dotyczy gabarytów AGD i RTV) nie będą
odbierane. Odpady segregowane muszą być wystawiane w workach do tego
przeznaczonych, a odpady zmieszane w workach lub pojemnikach. Wszystkie
odpady będą odbierane w godzinach 700-2000. Odpady należy wystawiać przed
godziną 700 do drogi publicznej.

ZASADY ODBIORU ODPADÓW Z POSESJI
→

Każda nieruchomość otrzymuje komplet worków na odpady
segregowane. Podczas odbioru tych odpadów Wykonawca zostawia
puste worki w takiej ilości, jaka została wystawiona.

→

Worki dostępne są nieodpłatnie w siedzibie Biura Związku (Plac
Wolności 12, Grójec), w siedzibach Urzędów Gmin właściwych ze
względu na miejsce zamieszkania lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.

→

W budynkach jednorodzinnych odpady zmieszane oraz odpady
biodegradowalne (odpady spożywcze i kuchenne) odbierane są co dwa
tygodnie w terminie od 1 kwietnia do 30 października, natomiast
od 1 listopada do 31 marca jeden raz w miesiącu (w dniach
wynikających z harmonogramu).

→

W budynkach jednorodzinnych odpady z tworzyw sztucznych i metali
odbierane są jeden raz w miesiącu, papier odbierany jest jeden raz
na dwa miesiące, opakowania szklane odbierane są dwa razy w roku
(w dniach wynikających z harmonogramu).

→

W budynkach wielorodzinnych odpady zmieszane oraz odpady
biodegradowalne (odpady spożywcze i kuchenne) odbierane są jeden
raz w tygodniu w terminie od 1 kwietnia do 30 października, natomiast
w terminie od 1 listopada do 30 marca co dwa tygodnie.

→

W budynkach wielorodzinnych odpady segregowane (papier, plastik,
metal) odbierane są jeden raz w tygodniu, opakowania szklane jeden raz
w miesiącu.

→

Odpady zielone (trawa, liście, gałęzie) należy kompostować
w
przydomowych
kompostownikach
lub
w
przypadku
niezadeklarowania kompostowania, dostarczać własnym transportem
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zabudowa
jednorodzinna i wielorodzinna).

→

Na terenie posesji (zabudowa jednorodzinna) można gromadzić odpady
segregowane w pojemnikach, ale w dniu odbioru te odpady należy
wystawiać w workach.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK)
Chynów Ul. Główna 92
Wtorek: 8.00 – 15.00
Czwartek: 10.00 – 17.00
Sobota: 7.00 – 12.00
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - to
miejsce, gdzie każdy mieszkaniec (nieruchomości zamieszkałej), który
wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Związku
Natura może dostarczyć posegregowane odpady pochodzące
wyłącznie z gospodarstwa domowego. PSZOK nie odbiera odpadów
z działalności rolniczej, sadowniczej i gospodarczej.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciel
nieruchomości może dostarczać odpady posegregowane w sposób
umożliwiający ich selektywne odebranie.
Poszczególne pojemniki na odpady dostępne na terenie PSZOK
• Tworzywa sztuczne
• Papier
• Szkło
• Metale
• Opony (wyłącznie od samochodów osobowych i jednośladów)
• Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
(pochodzące wyłącznie z gospodarstwa domowego)
• Ulegające biodegradacji (trawa, liście, drobne gałązki, spożywcze,
kuchenne)
• Gruz betonowy oraz odpady z drobnych remontów wykonanych
samodzielnie przez mieszkańca ( do 0,5 m3 z gospodarstwa rocznie)
• Tekstylia
• Lampy, żarówki
• Baterie, akumulatory
• Przeterminowane leki (pojemniki dostępne również w każdej aptece na
terenie Związku Międzygminnego)
• Elektroodpady
• Gabaryty
• Popiół

REKLAMACJE
Właściciele nieruchomości mogą składać reklamacje dotyczące odbioru
odpadów komunalnych i segregowanych.
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:
Plac Wolności 12, 05-600 Grójec
tel. 48/332-21-24 lub 48/332-94-65
e-mail: reklamacja@zmnatura.pl
Reklamacje składane po terminie, o którym mowa powyżej nie będą
uwzględniane.

APLIKACJA MOBILNA „KIEDY ŚMIECI”
Od stycznia 2022 roku zapraszamy do pobierania i instalowania
darmowej, prostej i przyjaznej Użytkownikowi aplikacji mobilnej „Kiedy
śmieci” (www.kiedysmieci.info), która informuje o zbliżającym się
odbiorze odpadów.
W aplikacji dostępne są również zasady prawidłowej segregacji śmieci,
słownik odpadów, dane PSZOK oraz terminy i zasady płatności.
Aplikacja jest bezpieczna i nie wymaga od Użytkownika podawania
jakichkolwiek danych osobowych, w tym numeru telefonu.

