INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. obowiązują stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:
1) od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość:
 9,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane;
 4,50 zł miesięcznie od każdej osoby, powyżej piątej, zamieszkującej nieruchomość,
jeśli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane;
 19,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
2) oraz następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na danej
nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wykorzystywanych jedynie
przez część roku ustala się ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami za rok w wysokości:
 72 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane selektywnie;
 152 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (zmieszany).
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Nadarzyn do korzystania z Punktu Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), bezpłatnie, w ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.
Punkt zlokalizowany jest w Nadarzynie przy ul. Turystycznej 38 i obsługiwany jest przez P.U.HETMAN
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest 3 razy w tygodniu:
 poniedziałek 1200 - 1700,
 środa
800 – 1300,
 sobota
800 – 1400.
W PSZOK odbierane są odpady komunalne ujęte w Regulaminie PSZOK dostępnym na stronie
internetowej Urzędu Gminy.
W PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:
1.
2.
3.
4.
5.

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
materiały zawierające azbest,
odpady w opakowaniach cieknących,
odpady sypkie w nieszczelnych opakowaniach
odpady silnie toksyczne, będące zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub
środowiska.
6. Inne odpady, które nie są ujęte na wykazie odpadów przyjmowanych.
Przypominamy, że jedyną metodą nieodpłatnego oddawania gruzu i odpadów rozbiórkowych z
domowych prac remontowych jest zawiezienie tych odpadów do PSZOK.
Powyższe odpady będą odbierane w ilości do 500 kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej, (od
mieszkańców, którzy mają złożone „czynne” deklaracje).

Przeterminowane lekarstwa można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul.
Turystyczna 38, czynnym w poniedziałki w godz. 12.00 – 17.00, w środy 08.00 - 13.00,
w soboty 08.00 - 14.00 oraz do odpowiedniego pojemnika w aptece Nadarzyn ul. Sitarskich 1.
Wywóz odpadów zielonych będzie się odbywał od maja do listopada.
Odpady zielone przez cały rok można dowozić do PSZOK.
Wywóz odpadów gabarytowych – 27 marzec 2019 r. (zgłoszenia przyjmowane do dnia 25.03.2019)
po zgłoszeniu do Wykonawcy na nr tel. 22 868- 48-20; 21
Odpady należy wystawić przed posesję w dniu wywozu odpadów, do godziny 6 rano. Odbierane będą
tylko odpady umieszczone w pojemnikach/workach. Worki na odpady segregowane mieszkaniec
otrzymuje w systemie wymiany pełny na pusty, w dniu odbioru odpadów.
Referat Rolnictwo, Ochrona Środowiska i Gospodarki

