INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
Od 1 lipca 2019 r. nie należy składać nowych deklaracji, jeśli nic nie uległo zmianie
(np. ilość osób, sposób segregacji).
Firma odbierająca odpady obecnie dostarcza mieszkańcom harmonogram i sposób
segregacji odpadów. Informujemy, że odnośnie kolorów worków, te „stare” będą odbierane
bez konieczności przesypywania do nowych worków i sukcesywnie będą dostarczane nowe
worki na wymianę.
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe zasady segregowanej zbiórki odpadów na terenie
Gminy Nadarzyn. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.
U. z 2017 r. poz. 19), w którym Sejm wprowadził jednakowe zasady segregacji w całym kraju.
Należy wydzielić następujące frakcje odpadów komunalnych zbieranych w sposób
selektywny: metale i tworzywa sztuczne, papier, opakowania szklane oraz odpady
biodegradowalne (w tym zielone).
Ponadto, na terenie całego kraju, zostaje wprowadzona obowiązkowa kolorystyka i
oznaczenie pojemników/worków do gromadzenia odpadów selektywnych.
Od 1 lipca 2019 roku, zgodnych z Rozporządzeniem obowiązuje kolorystyka worków:
Papier – kolor niebieski,
Szkło – kolor zielony,
Metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty,
Odpady ulegające biodegradacji, z uwzględnieniem bioodpadów– kolor brązowy.
Mieszkańcy gminy Nadarzyn mogą korzystać 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.
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. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2. materiały zawierające azbest,

3. odpady w opakowaniach cieknących,
4. odpady sypkie w nieszczelnych opakowaniach
5. 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 300 kg rocznie z każdej nieruchomości
zamieszkałej, (od mieszkańców, którzy mają złożone „czynne” deklaracje, po wcześniejszym
zgłoszeniu do gminy w celu weryfikacji i otrzymaniu zezwolenia).
Przeterminowane lekarstwa można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych ul. Turystyczna 38 oraz do odpowiedniego pojemnika w aptece Nadarzyn ul.
Sitarskich 1.
Wywóz odpadów zielonych będzie się odbywał od kwietnia do listopada w ilości do 3
worków przy jednorazowym odbiorze. Pozostałe odpady zielone we własnym zakresie należy
dowieźć do PSZOK. Jest możliwość zawarcia prywatnych umów na odbiór odpadów zielonych
spod posesji z firmami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej zamieszczonej na
stronie internetowej www.nadarzyn.pl w zakładce Ochrona środowiska, wykaz pozwoleń na
wywóz nieczystości.
Bioodpady i odpady zielone przez cały rok można dowozić do PSZOK.
Wywóz odpadów gabarytowych – 25 wrzesień 2019 r. (zgłoszenia przyjmowane do
dnia 23.09.2019) 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 odpady umieszczone w pojemnikach (odpady zmieszane) i w workach
odpady segregowane.
Worki na odpady segregowane mieszkaniec otrzymuje w systemie wymiany pełny na
pusty, w dniu odbioru odpadów.
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