
ZAŁOŻENIA SYSTEMU

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn,

DO WORKA  ŻÓŁTEGO NA ODPADY SEGREGOWANE
(papier plastik, metal)

CO ROBIĆ Z INNYMI ODPADAMI:



ZBIERANIE ODPADÓW

1. Śmieci z posesji mieszkalnych na terenie Gminy Nadarzyn będzie odbierał 
    jeden operator - wybrana w przetargu firma, z którą Gmina Nadarzyn 
    podpisze umowę na obsługę odbioru, wywozu i zagospodarowania   
    odpadów.

 Każda posesja musi być wyposażona w pojemniki do zbierania śmieci 
    (worki to również są pojemniki). Operator dostarczy pojemniki oraz  
    worki na śmieci. Na początku będzie to tzw. pakiet startowy (liczba 
    worków uzależniona od liczby mieszkańców), później worki będą   
    dostarczane przez operatora odbierającego odpady, worki na odpady 
    zielone będzie można otrzymać również w Urzędzie Gminy. Jeżeli ktoś 
ma 
    własny znormalizowany pojemnik może z niego korzystać. 

 Nieselektywne zbieranie odpadów to wyrzucanie wszystkich śmieci do 
    jednego pojemnika. 

Selektywne zbieranie śmieci to segregowanie ich do różnych pojemników              
    i worków. W naszym systemie przyjęliśmy następujący podział:
    - pojemnik na odpady zmieszane (nie nadające się do recyklingu), worek
    na odpady segregowane - papier, tworzywa sztuczne, metal, worek na 
    odpady szklane (tylko szkło opakowaniowe), worek na biodegradowalne 
    odpady zielone (odbierane w sezonie wegetacyjnym).

 Odpady będą odbierane z posesji w określone dni, każdy mieszkaniec 
    otrzyma od operatora ulotkę z harmonogramem.

 Operator odbierający odpady musi zabrać wszystkie odpady, które będą 
    zebrane w pojemnikach i workach, jeżeli będą one wystawione lub 
    odpowiednio udostępnione w wyznaczone dni. Opróżnianie pojemników   
    odbywać się będzie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z posesji 
    wielorodzinnych co tydzień. Wielkość pojemników i częstotliwość   
    odbioru odpadów zostanie ustalona na podstawie rzeczywistej ilości 
    wytwarzanych odpadów, co jest związane z liczbą mieszkańców. Jeśli 
    pojemnik na odpady okaże się zbyt mały organizacja odbioru odpadów 
    zostanie skorygowana. 

 Odpady tzw. problemowe (wielkogabarytowe, elektryczne, niebezpieczne)  
    będą odbierane w odmienny sposób:
     - jako zbiórki sprzed posesji (odpady wielkogabarytowe),
     - w ogólnodostępnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
       Komunalnych (PSZOK) stałym lub mobilnym,
     - w punkcie zbierania odpadów niebezpiecznych, 
     - w punkcie zbierania odpadów Elektrycznych i Elektronicznych.
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 Mieszkańcy będą płacić za wywóz śmieci opłatę wg
    stawek opłat, które uchwala Rada Gminy Nadarzyn,
    na podstawie kalkulacji kosztów obsługi. Obecnie 
    trwają prace nad uchwaleniem nowych, niższych stawek opłat. Wynika to 
    z przyjętych w ostatnim czasie przez ustawodawcę zmian dotyczących 
    możliwości wprowadzenia ulg.

2  .

OPŁATY

Przypominamy także, że mieszkańcy Gminy zobowiązani są do wnoszenia 
opłaty za śmieci w terminach: za I kwartał do 31 marca, za II kwartał do 30 czerwca, 

za III kwartał do 30 września, za IV kwartał do 31 grudnia.


