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Budynek Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12: 
Biuro Obsługi Interesanta (tel. 22 738 26 15)
sekretariat burmistrza A. Kosińskiego i zastępcy burmistrza J. Janowskiego (tel. 22 738 26 12) 
biuro Rady Miejskiej (tel. 22 738 26 50), Straż Miejska (tel. 22 729 29 50 i bezpłatny z terenu gminy 986) 

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Tadeusza Kościuszki 4a
sekretariat zastępcy burmistrza S. Walendowskiego (tel. 22 738 25 66)

Śmieci: odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Rada Miejska w Brwinowie na sesji 11 marca br. podjęła dwie kolejne uchwały wprowadzające nowy 
system gospodarowania odpadami. W „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gmi-
ny Brwinów” radni ustalili m.in. częstotliwość odbioru śmieci oraz rodzaje pojemników. Regulamin 
wejdzie w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Deklaracje dotyczące wysokości 
opłat należy złożyć do 31 marca. 
Są one dostępne w Urzędzie Gmi-
ny Brwinów oraz na stronie 
www.eko.brwinow.pl. 
W połowie marca pakiety 
informacyjne były roznoszone 
do skrzynek pocztowych.
 
Gdzie należy dostarczyć 
wypełnione deklaracje ?
Deklaracje można złożyć osobi-
ście w Biurze Obsługi Interesanta 
(pok. 007 na parterze) lub wysłać 
pocztą na adres: 
Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów
Czy w deklaracji należy podać 
osoby zameldowane czy też za-
mieszkujące?

Śmieci produkują ludzie: należy 
zadeklarować liczbę osób faktycz-
nie zamieszkujących posesję.
Czy właściciele nieruchomości, 
którzy zawarli umowy na wywóz 
śmieci z różnymi � rmami, będą 
mogli po 1 lipca dalej korzystać 
z ich usług i nie włączać się 
do systemu odbioru odpadów, 
który organizuje gmina?
Nie. Zgodnie z ustawą Sejmu RP 
nowy system obejmie teren całej 
Polski i zmiana dotyczy obowiąz-
kowo wszystkich mieszkańców. 
Od 1 lipca br. do obowiązków 
gminy będzie należeć odbiór 
wszystkich odpadów i pobieranie 
opłaty śmieciowej. Dotychczasowe 
indywidualne umowy zachowają 
jedynie � rmy, szkoły, instytucje 
itp. Od nich gmina nie będzie od-

od 1 lipca 2013 r.

bierać śmieci, dlatego muszą mieć 
podpisaną własną umowę. 
Czy mieszkańcy będą musieli
sami zakupić kontenery lub 
worki na śmieci?
Pojemniki na śmieci (kontenery 
do odpadów zmieszanych i worki 
do odpadów segregowanych w do-
mach jednorodzinnych, a w wielo-
rodzinnych – kontenery) dostarczy 
na koszt gminy � rma odbierająca 
odpady, którą gmina wybierze 
w przetargu.  
Jakiej wielkości i ile pojemników/
worków otrzymają mieszkańcy? 
Wielkość pojemników i liczba 
worków uzależniona jest od liczby 
osób zamieszkujących daną nie-
ruchomość. Nie będzie trzeba ku-
pować ich samemu, ani też „cho-
mikować” na zapas. 

Jak często będą odbierane 
śmieci od mieszkańców? 
Częstotliwość (różną dla domów 
jedno- i wielorodzinnych) okre-
śla nowy „Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
Gminy Brwinów” (patrz: zesta-
wienie na zielonym polu)
Czy można będzie oddawać 
skoszoną trawę i liście? 
Tak. Gmina będzie odbierać także 
ten rodzaj odpadów.
Na ile rodzajów śmieci trzeba bę-
dzie rozdzielać śmieci segrego-
wane, tzn. ile rodzajów worków 
będzie stosowanych w nowym 
systemie?
Wszystkie surowce wtórne (szkło, 
plastik, makulatura, złom) będą 
zbierane razem! Jest to uproszczo-
na segregacja. Mieszkańcy domów 
jednorodzinnych otrzymają więc 
pojemnik lub pojemniki na śmie-
ci zmieszane, worki na surowce 
wtórne (zbierane razem) i worki 
na odpady zielone (liście, trawa).
Skąd będzie można otrzymać 
worki na trawę i liście?
Worki na liście i trawę będzie 
można otrzymać w Referacie Go-
spodarki Komunalnej. 
Jak będzie można się pozbyć
kłopotliwych śmieci: zużytego 
sprzętu RTV, ADG, mebli, wykła-
dzin itp.?
Śmieci tego typu będą odbierane 
w określonym terminie na zasa-
dzie „wystawki” przed posesją lub 

odpady zmieszane, 
biodegradowalne 
i segregowane (szkło, 
makulatura, plastik, 
opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po sokach) złom

odpady zielone (trawa, liście)

zużyte opony    
meble i odpady wielko-
gabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, 
zużyte akumulatory, 
chemikalia

zużyte baterie, 
przeterminowane leki, 
ubrania i tekstylia

odpady budowlane 
i rozbiórkowe*

domy 
jednorodzinne

domy 
wielorodzinne,
spółdzielnie
i wspólnoty 
mieszkaniowe

raz w miesiącu, odbiór na indywidualne zgłoszenie 
do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy 
Brwinów, tel. 22 738 25 91

odbiór dwa razy w miesiącu
sprzed posesji 
wg harmonogramu

odbiór przynajmniej 
dwa razy w tygodniu
z altanek śmietnikowych 
wg harmonogramu

raz na dwa tygodnie
wg harmonogramu

odbiór dwa razy w miesiącu
wg harmonogramu

Mieszkańcy otrzymają 
pojemniki do gromadzenia 
odpadów, bez dodatkowych 
opłat, od � rmy odbierającej 
śmieci.

• kontenery na śmieci  
  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 segregowane
   (w zależności od liczby 
    domowników )
• worki na trawę i liście 

• kontenery na śmieci  
  zmieszane (pojemność w litrach):

1100 L (liczba wg potrzeb: 
wielkości wspólnoty, spółdzielni 
itp.)

• kontenery na odpady 
  segregowane 1100 L
• worki lub kontener 
   na trawę i liście 

 RODZAJE BEZPŁATNYCH POJEMNIKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW

 CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ŚMIECI OD MIESZKAŃCÓW

zbiórka ciągła, w pojemnikach ustawionych
w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. T. Kościuszki 4a (baterie), 
w aptekach i ośrodkach zdrowia (leki)
oraz pojemnikach na terenie gminy (ubrania, tekstylia)

* Dotyczy odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów (wykonywanych we własnym zakresie), na wykonanie 
których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do organu 
administracji architektoniczno-budowlanej; ww. odpady nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych.

odbiór na indywidualne zgłoszenie do Referatu Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Gminy Brwinów, tel. 22 738 25 91

przy altankach śmietnikowych na 
osiedlach domów wielorodzin-
nych. Konieczne będzie wcze-
śniejsze zgłoszenie takiej potrzeby 
do Referatu Gospodarki Komu-
nalnej (telefonicznie: 22 738 25 91 
lub osobiście).
Czy będzie kontrolowana prawi-
dłowość segregowania śmieci? 
Mieszkańcy, którzy zadeklarują 
segregowanie śmieci, są do tego 
zobowiązani. Firma odbierająca 
śmieci będzie prowadzić kontrole 
zawartości pojemników/worków 
i zgłaszać nieprawidłowości do 
Urzędu Gminy Brwinów. Jeśli po-
twierdzi się, że mieszkańcy łamią 
zasady, będą musieli płacić stawkę 
jak za odpady nieposegregowane 
(22,90 zł za osobę). W domach 
wielorodzinnych będzie w takich 
przypadkach obowiązywać „od-
powiedzialność zbiorowa”.
W jaki sposób należy regulować 
opłaty za odbiór odpadów? 
Płatności trzeba będzie regulo-
wać na konto lub gotówką w kasie 
Urzędu Gminy Brwinów w okre-
ślonych kwartalnych terminach: 
za I kwartał - do 15 marca, 
za II kwartał - do 15 czerwca, 
za III kwartał - do 15 września,
za IV kwartał - do 15 grudnia.
Możliwe też będzie płacenie co 
miesiąc. Gmina nie będzie prze-
syłać faktur za odbiór odpadów – 
opłatę należy płacić w wysokości 
określonej w złożonej deklaracji.

Strona w Internecie: 
www.eko.brwinow.pl


