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PRZEWODNIK 
 
System  
gospodarowania  
odpadami komunalnymi
w gminie Brwinów 

Opłata za śmieci uiszczana zgodnie z deklaracją
płatna:  

do 15 marca (za I kw. danego roku kalendarzowego) 
do 15 czerwca (za II kw. danego roku kalendarzowego)
do 15 września (za III kw. danego roku kalendarzowego) 
do 15 grudnia (za IV kw. danego roku kalendarzowego) 

Opłatę można uiszczać: gotówką  
 (w kasie Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, I piętro)
lub wpłacając na indywidualne konto bankowe
 (informacje o indywidualnych numerach konta zostały przesłane 
  tradycyjną pocztą do osób, które złożyły deklaracje).
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Szanowni Państwo,
od 1 lipca 2013 r. w całej Polsce obowiązują nowe zasady  
gospodarowania odpadami, zgodnie z którymi to miasta i gmi-
ny organizują odbiór i wywóz odpadów komunalnych. Ze swej  
strony pracujemy nad udoskonaleniem systemu: ten informator jest 
odpowiedzią na pytania zadawane w ostatnich miesiącach.
Harmonogramy odbioru otrzymują Państwo od firm odbierających 
odpady; można je także znaleźć na stronie www.eko.brwinow.pl. 
Uprzejmie proszę wszystkich właścicieli posesji, którzy jeszcze nie 
złożyli aktualizacji deklaracji po obniżce opłat, aby uczynili to jak 
najszybciej. Ma to tym większe znaczenie, że zgodnie z przepisami 
ustawy opłatę wnosi się w zadeklarowanej wysokości. 
 Zapewne dotarła do Państwa wysłana pocztą informacja  
o indywidualnym numerze konta (subkonta). Urząd Gminy Brwinów 
nie będzie wystawiać faktur za odbiór śmieci, ponieważ opłata  
za śmieci to opłata administracyjna niepodlegająca  VAT.  Należy 
uiszczać ją co kwartał bez wezwania, w wysokości obliczonej na pod-
stawie złożonej deklaracji. Więcej informacji na ten temat znajdą 

Państwo na ostatniej stronie okładki. 
Ewentualne uwagi i zapytania proszę 
zgłaszać do Zespołu ds. Obsługi  

 Gospodarki Odpadami  
   Komunalnymi. 

Bardzo dziękuję Państwu   
za współpracę przy 
wprowadzeniu nowego 
sytemu w naszej gminie.

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński

Sektor na północ od linii torów PKP obsługuje (do końca czerwca 2015 r.)

SITA             Strona internetowa: www.sitapolska.pl

Sektor na południe od linii torów PKP obsługuje (do końca czerwca 2015 r.)

SIR-COM     Strona internetowa: www.sir-com.pl

STAWKI* za odbiór  
odpadów w gminie Brwinów

9,40 zł    za śmieci segregowane

18,80 zł   za śmieci zmieszane 
 
* Podane stawki liczone  
   są za 1 osobę / 1 miesiącFalęcin

Kotowice

Milęcin

Czubin

Biskupice Koszajec

Krosna Moszna
Domaniew

Parzniew

Otrębusy
Kanie

Owczarnia
Żółwin

Terenia

Grudów

Domaniewek
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Gmina Brwinów 
została podzielona 
na dwa sektory 
odbioru śmieci: 
na północ i na południe  
od linii torów 
kolejowych PKP. 
Harmonogramy zostały 
ustalone w każdym sektorze 
dla mniejszych rejonów.

Harmonogramy
dostępne na 
www.eko.brwinow.pl

R IX

R V

R V

R V

R I

R I

R V



Domy jednorodzinne

• worki na odpady  
   segregowane 
    (pojemność 120 L)

1 osoba:     2 worki
2-4 osoby: 3 worki
5-8 osób:   5 worków

powyżej 8 osób: 
dodatkowo 
jeden worek 
na każde kolejne 
cztery osoby

• pojemniki  
  na odpady   
  zmieszane  
  (pojemność  
   w litrach)

1 osoba:     60 L
2-4 osoby: nie mniej 
                        niż 120 L
5-8 osób:   2 x 120 L
                       lub 240 L
powyżej 8 osób: 

240 L + 120 L

• worki  
  na odpady 
  zielone: trawę, 
  liście itp.  
  (pojemność 120 L)

pakiet startowy  
5 szt. do pobrania 
w Urzędzie Gminy  
ul. T. Kościuszki 4A,  
pok. 10

Odbiór odpadów
co dwa tygodnie

wg harmonogramu

Odbiór liści i trawy 
od 15 IV do 30 XI 
co dwa tygodnie 

wg harmonogramu

Pojemniki i worki trzeba 
wystawić przed posesję  

do godz. 6 rano.  

Odbiór odpadów
„kłopotliwych”

opisany na str. 8-9

Odpady powstające  
w domach wielorodzinnych  
są gromadzone w kontenerach  
o pojemności 1100 L (typ „bóbr”).  
Dostarcza je firma śmieciowa  
na zlecenie gminy Brwinów.

Wszelkie sprawy związane  
ze składaniem deklaracji,  
opłatami itp. mieszkańcy  
domów wielorodzinnych  
załatwiają z zarządami/zarządcami 
wspólnot mieszkaniowych  
i w administracji spółdzielni.
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Odbiór odpadów w zabudowie jednorodzinnej Odbiór odpadów w zabudowie wielorodzinnej

Domy wielorodzinne, 
spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe

Odpady powstające 
w domach jednorodzinnych 
są  gromadzone w workach 
(odpady segregowane) i małych 
pojemnikach (od 60 do 240 L). 
Dostarcza je firma śmieciowa 
na zlecenie gminy Brwinów.

* Podane liczby worków 
to pakiet startowy. Przy 
kolejnych odbiorach firma 
zostawia tyle pustych 
worków, ile odbierze 
wystawionych. 

• kontenery  
   na odpady  
   zmieszane  
    (pojemność 1100 L)

• kontenery  
   na odpady   
  segregowane
    (pojemność 1100 L)

• kontenery  
   na odpady 
   zielone: trawę,  
   liście itp. 

 (KP-5, KP-7, KP-10)
konieczne zgłoszenie  
do Zespołu ds. Obsługi 
Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi

Odbiór odpadów
nie rzadziej niż  

dwa razy w tygodniu 
wg harmonogramu

Odbiór liści i trawy 
co dwa tygodnie 
od 15 IV do 30 XI

Odbiory zaczynają się  
od godz. 6 rano. 

Odbiór odpadów
„kłopotliwych”

opisany na str. 8-9

Harmonogram wywozu dostarczają firmy wywożące odpady. 

W przypadku konieczności korekty deklaracji należy ją złożyć  
na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów

Informacje: Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Urząd Gminy Brwinów, ul. T. Kościuszki 4A, pok. 10, tel. 22 738 25 91

 www.eko.brwinow.pl

Harmonogram wywozu dostarczają firmy wywożące odpady. 

Administracje wspólnot i spółdzielni składają korektę deklaracji  
na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów

Informacje: Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Urząd Gminy Brwinów, ul. T. Kościuszki 4A, pok. 10, tel. 22 738 25 91

 www.eko.brwinow.pl



• odpady segregowane, 
                            czyli sUrowCe wTÓrne 
zbierane razem w pojemniku lub żółtym worku 

MAKULATURA: papier, karton i tektura 
Uwaga: powinny to być odpady suche! Mokry, brudny 
papier należy wrzucić do odpadów zmieszanych.

PLASTIK: tworzywa sztuczne 
np. puste opakowania (PET, PE, PP),  
puste butelki po kosmetykach i środkach 
czystości, puste opakowania po żywności  
(np. po jajkach, margarynach, jogurtach),  
folie i torebki z tworzyw sztucznych, styropian 
opakowaniowy.

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE: 
puste kartony po mleku, sokach itp. (typu TetraPak)

METAL i SZKŁO: 
opakowania stalowe i aluminiowe (puste puszki, 
folie bez resztek jedzenia), puste butelki i słoiki, 
szklane opakowania po kosmetykach

Firmy odbierające śmieci wyszły z inicjatywą  
oddzielania SzKłA i we własnym zakresie dostarczają 
osobne worki, prosząc tym samym o taką dodatkową, 
nieobowiązkową segregację szkła.

• odpady zmieszane  
   
Odpady komunalne, które nIE Są 
surowcami wtórnymi:  

np. resztki żywności, fusy z kawy i herbaty, 
zwiędłe rośliny, ziemia po kwiatkach, 
odpady tytoniowe, 
mokry i zabrudzony papier, zużyte ręczniki 
papierowe i chusteczki higieniczne, 
pieluchy i inne środki higieny osobistej, 
metalowe opakowania po dezodorantach,
butelki po oleju jadalnym i silnikowym,
pełne opakowania np. z zepsutą żywnością,
szkło stołowe, ceramika, porcelana itp.
popiół

• odpady zieLone    

liście, trawa,
odpady roślinne  
pochodzące z ogrodów 
np. przycięte drobne gałęzie,  
trociny, kora, owoce

Pamiętajmy o zgniataniu opakowań!
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Odpady odbierane od mieszkańców: surowce wtórne Odpady odbierane od mieszkańców: zmieszane i zielone

D O  P O J E M N I K A  L U b  Ż ó ŁT E g O  W O R K A  
N A  Ś M I E C I  S E g R E g O W A N E  N I E  W R Z U C A M Y : 

• mokrego, zabrudzonego papieru, artykułów  
   higienicznych (np. pieluch),  
• butelek, puszek i innych pojemników z zawartością,
• butelek po olejach spożywczych, 
• szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster  

• worków po cemencie, tapet
• opakowań po substancjach niebezpiecznych,  
   rozpuszczalnikach, kwasach, chemikaliach
• świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych,  
  rtęciowych, sodowych itp., reflektorów, izalotorów,  
• szkła zbrojonego i okiennego

Ponad 96% 
mieszkańców 

gminy Brwinów 
zadeklarowało   

chęć segregowania 
odpadów

>>> odpady
zmieszane

str. 7

>>> odpady
„kłopotliwe”

str. 8 i 9



W przypadku odbioru gruzu i pozostałości materiałów budowlanych pochodzących 
z większych remontów czy prac budowlanych lub konieczności utylizacji odpadów 
niebezpiecznych zawierających np. azbest, mieszkaniec zobowiązany jest do indy-
widualnego (odpłatnego) zamówienia takiej usługi  w wybranej przez siebie firmie.
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Odpady „kłopotliwe”: zbierane w wyznaczonych miejscach Odpady „kłopotliwe”: odbierane na zgłoszenie

• odpady  
   bUdowLane 
   i rozbiÓrkowe 

pochodzące z remontów, na wykonanie których nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie  
do organu administracji architektoniczno-budowlanej  
(ww. odpady nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych)• Ubrania, TeksTyLia, bUTy

Należy je wrzucać do specjalnych 
pojemników ustawionych w kikunastu 
punktach na terenie gminy. 

Ubrania w dobrym lub bardzo dobrym stanie 
mogą znaleźć nowego właściciela podczas 
„wyprzedaży garażowych”,  na Targu Przydasiów 
i in. Można je też przekazać potrzebującym, np. 
przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

• przeTerminowane Leki 
  
Artykuły medyczne należy wrzucać  
do pojemników w aptekach i ośrodku zdrowia.

brwinów – apteki: 
ul. Grodziska 7 oraz 46
ul. Peronowa 2
ul. Powstańców  
      Warszawy 8 oraz 10
ul. Wiejska 2

Otrębusy:
ul. Wiejska 21 (apteka) 
ul. Wiejska 1 (ośrodek zdrowia) 

• zUżyTe baTerie i ŚwieTLÓwki 
  
Baterie, 
zużyte świetlówki, 
żarówki itp.  
zbierane są  
w tekturowych 
„elektroboksach”
w Urzędzie Gminy 
Brwinów  oraz Gminnym Ośrodku  
Kultury.

Zbiórki baterii są prowadzone też m.in. 
przez sklepy i fundacje ekologiczne.

zgłoszenia odbioru odpadów opisanych na str. 9:
Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

UG Brwinów, ul. T. Kościuszki 4A, pok. 10
tel. 22 738 25 91                  pon 8-18, wt-czw 8-16, pt 8-14

Zbiórka
w godzinach 
pracy aptek  

i ośrodka 
zdrowia.

Odbiór z posesji raz w miesiącu w terminie określonym  
w harmonogramie po zgłoszeniU.

UWAGA: czas oczekiwania na odbiór może trwać nawet kilka  
tygodni, w przypadku skumulowania się dużej liczby zgłoszeń.

Odbiór  
z posesji tylko

po zgłoszeniU 
i ustaleniu  
terminu.

elektroboksy
ustawione są  

w instytucjach
użyteczności 

publicznej

• odpady wieLkogabaryTowe  
  (meble, dywany i wykładziny, zużyte opony,  
   okna itp.) 

• zUżyTe akUmULaTory 
• ChemikaLia  
  (opakowania po środkach ochrony roślin,  
    klejach, farbach, olejach silnikowych itp.) 

• sprzęT agd/rTV
  (lodówki, pralki, telewizory, radioodbiorniki,   
   monitory itp.)

Sprzęt o mniejszych gabarytach można wrzucać  
do pojemnika  
przy  ul. Grodziskiej 12  
(róg ul. St. Moniuszki) oraz  
przy ul. T. Kościuszki 4A.

Uwaga: Meble, dywany i in. można oddać potrzebującym.
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„Regulamin utrzymania czystości i porządku” „Regulamin utrzymania czystości i porządku”

 
W skrócie na poprzednich stronach 
przedstawione już zostały: 

wymagania dotyczące  selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych, 

rodzaje i pojemność pojemników 
przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych, 

częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów  
komunalnych.

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów”  
porusza także następujące kwestie:

uprzątanie błota, śniegu, lodu i
 innych zanieczyszczeń 

§ 3.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są  
    do utrzymania czystości i porządku  
    na terenie nieruchomości poprzez 
    uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych 
    zanieczyszczeń z części nieruchomości  
    służących  do użytku publicznego,
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1,  
    nie dotyczy chodnika, na którym jest  
    dopuszczony płatny postój lub parkowanie 
    pojazdów samochodowych.
3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu następuje  
    poprzez pryzmowanie na obrzeżach.

mycie i naprawy samochodów poza  
myjniami i warsztatami

§ 4.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się 
      wyłącznie pod warunkiem:
a)  niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków  
     do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, w szczególności   
     ścieki te nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych  
     lub do ziemi,
b) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach  
     nieruchomości oraz przy użyciu środków myjących ulegających biodegradacji.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może 
     odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska  
      i zbierania powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych, 
     umożliwiających ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Podstawa prawna:
UCHWAłA nr XXXVII.393.2013 
z dnia 11 marca 2013 r. 
Rady Miejskiej w Brwinowie
Pełny tekst dostępny jest
w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Brwinów 
www.bip.brwinow.pl

nieczystości ciekłe i wywóz szamba
§ 7.

Ustala się następujące zasady [...]:
1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni  
     odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez właściciela  
     nieruchomości do podmiotu posiadającego zezwolenie Burmistrza Gminy 
     Brwinów, z którym podpisał umowę,
2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni  
     powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich  
     przepełnienia bądź wylewania nieczystości na powierzchnię terenu.

obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 10.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania 
     bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed  
     zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem  
     terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe - psy należy:
a) prowadzanie na terenie publicznym każdego psa na smyczy, a psa rasy 
     uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu 
     dodatkowo w nałożonym kagańcu,
b) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych 
     w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego,  
     a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach,  
     terenach zielonych itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie 
     ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane  
     w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie 
     dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
3. Zwolnienie psa ze smyczy na terenie publicznym dozwolone jest tylko wtedy,  
     gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko  
     wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego  
     zachowaniem.
4. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie  
     uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie  
     ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.
5. Kojce dla psów należy lokalizować w odległości minimum 2 m od granicy  
     działki.

zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 11.

1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
     z produkcji rolniczej:
a) przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
     pod zabudowę mieszkaniową lub
b) w obrębie istniejącej zabudowy mieszkaniowej

USTAWA z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku  
w gminach, art. 5: 
Właściciele nieruchomości 
zapewniają (...) uprzątnięcie 
błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń  
z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą  
dla ruchu pieszego położoną 
bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości.


