Od 1 lipca 2013 r. gminy
w całej Polsce staną się
właścicielami
śmieci, które
wytwarzają ich
mieszkańcy.

Gmina będzie
odpowiedzialna
za gospodarkę
odpadami:
wybierze
w przetargu
firmę,
która odbierze
śmieci, i zajmie się
rozliczeniami.
W zamian mieszkańcy
zapłacą opłatę
za odbiór odpadów.
Nowy system obejmie nieruchomości
zamieszkałe. Przedsiębiorstwa, instytucje
itp. nadal będą musiały posiadać umowy
na wywóz śmieci, jak dotychczas.
Stawki za odbiór odpadów*,
które będą obowiązywać
w gminie Brwinów od 1 lipca br.

Obliczanie opłaty za śmieci dla gospodarstwa domowego:
liczba osób x stawka [12,60 lub 22,90] = opłata miesięczna

W Urzędzie Gminy
Brwinów
złóż deklarację
dotyczącą opłaty
za śmieci
do 31 marca 2013 r.

Aktualizację należy
składać w ciągu 14 dni
od zmiany danych.
Formularze i wzór wypełnienia
są dostępne w Urzędzie Gminy
Brwinów oraz Internecie:
www.eko.brwinow.pl

12,60
zł
za śmieci segregowane
22,90
zł
za śmieci zmieszane

 odpady komunalne: segregowane i/lub zmieszane
 odpady biodegradowalne (np. odpadki kuchenne,
liście, trawa, drobne gałęzie itp.)
Częstotliwość odbioru określą nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie Brwinów” i szczegółowe zasady.
Mieszkańcy będą mogli oddać bez dodatkowych opłat:










meble i inne odpady wielkogabarytowe*
zużyte opony*
elektrośmieci*
przeterminowane leki**
zużyte akumulatory*
zużyte baterie***
chemikalia*
ubrania i tekstylia
odpady budowlane i rozbiórkowe*
Uwaga: 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.
*
**
***

* Podane stawki liczone
są za 1 osobę / 1 miesiąc

www.eko.brwinow.pl

www.facebook.com/Brwinow

W ramach tej opłaty gmina Brwinów będzie odbierać
od mieszkańców wszystkie odpady, które powstają
w gospodarstwie domowym:

www.brwinow.pl

Odbiór po zgłoszeniu w Referacie Gospodarki Komunalnej
Odbiór w aptekach oraz NZOZ w Otrębusach
Zbiórka w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. T. Kościuszki 4a

Informacje: Referat Gospodarki Komunalnej
ul. T. Kościuszki 4a , pok. 10  22 738 25 91

Nowy system
gospodarowania
odpadami:
mniej dzikich
wysypisk
i palenia śmieci.

Założenia nowego systemu:
 wszyscy wytwarzamy śmieci, więc wszystkie
gospodarstwa domowe zostaną objęte zorganizowanym wywozem odpadów
 właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą
już zawierać indywidualnych umów na wywóz
odpadów komunalnych – zrobi to za nich gmina
 niezależnie od ilości wytworzonych odpadów,
wszystkie zostaną odebrane – nie będzie powodu
do podrzucania śmieci np. do ulicznych koszy
 zmniejszy się liczba dzikich wysypisk
 mniej śmieci będzie spalanych w piecach c.o.
– poprawi się jakość powietrza
 więcej odpadów będzie segregowanych – można
odzyskać więcej surowców wtórnych

Opłatę za wywóz śmieci
będzie można płacić
w kasie Urzędu Gminy
Brwinów (ul. Grodziska 12)
lub przelewem na konto
bankowe:
kwartalnie (do 15. dnia
kolejnych miesięcy: marca,
czerwca, września
i grudnia) lub co miesiąc.

Warto segregować
odpady:
to się opłaca!
Segregacja
to czysty zysk.

Gmina Brwinów

