
 

 

 

Biuro Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” 

Plac Wolności 12, 05-600 Grójec 
czynne od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7.30 -15.30 
tel. 48/332-21-24 
       48/332-94-65        

e-mail: biuro@zmnatura.pl 
            www.zmnatura.pl 

Powstanie: art. 64 i 68 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 
Związek Międzygminny pod nazwą „NATURA" z siedzibą w Grójcu, Plac Wolności 12 
został wpisany przez Wojewodę Mazowieckiego do Rejestru związków mię-
dzygminnych pod pozycją 309 z datą 19 kwietnia 2013 r. Ogłoszenie statutu Związku 
ukazało się w Dzienniku Województwa Mazowieckiego pod pozycją nr 6587 dnia 8 
sierpnia 2017 r. 
 
Członkowie: 4 gminy- zgodnie z przyjętym statutem przekazały realizację gospodarki 
odpadami komunalnymi na rzecz Związku. W skład Związku wchodzą gminy: 

• Belsk Duży, Chynów, Goszczyn, Promna. 
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ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 2020 ROKU 

 
Od 1 stycznia 2020 roku zmienił się system odbioru odpadów organizowany przez 
Związek „Natura”. System będzie polegał na zbiórce frakcji: 

 

 Odpady segregowane – plastik, metal – worki żółte – zabudowa 
jednorodzinna           

 Odpady segregowane – plastik, metal – pojemniki żółte – zabudowa 
wielorodzinna   

 Odpady segregowane- papier – worki niebieskie  - zabudowa jednorodzinna 

 Odpady segregowane- papier - pojemniki niebieskie - zabudowa 
wielorodzinna 

 Odpady segregowane – szkło białe i kolorowe – worki zielone – zabudowa 
jednorodzinna 

 Odpady segregowane- szkło białe i kolorowe- pojemniki zielone- zabudowa 
wielorodzinna 

 Odpady zmieszane (tzw. resztkowe) – czarny pojemnik – zabudowa 
jednorodzinna i wielorodzinna 

 
 Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję (do drogi 

publicznej) raz w roku zgodnie z harmonogramem. 
 

 Przeterminowane leki wrzucamy do pojemników we wszystkich aptekach na 
terenie Związku. 

 

 Od 1 stycznia 2020 roku odpady BIO dostarczamy nieodpłatnie, 
wyłącznie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
który jest przedłużeniem łańcucha dla odbioru odpadów 
komunalnych. Odpady BIO nie będą odbierane z posesji. Skorzystanie 
z ulgi z tytułu kompostowania odpadów w kompostowniku 
przydomowym równa się rezygnacji z możliwości oddawania odpadów 
zielonych do PSZOK. 

 
Uwaga!!! 
• Odpady segregowane gromadzimy w workach wyłącznie do tego 

przeznaczonych, wystawienie w innym worku skutkuje brakiem odbioru.  
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DO NIEBIESKIEGO: 

 opakowania z papieru 
 karton, opakowania z kartonu 
 katalogi, ulotki, papier pakowy 
 zadrukowane kartki, gazety, czasopisma, zeszyty, książki 

DO ŻÓŁTEGO: 
 Opróżnione butelki plastikowe po napojach (np. typy PET) 
 Opakowania po kosmetykach i środkach czystości 
 Plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach) 
 Folie i torebki z tworzyw sztucznych (folia aluminiowa) 
 Zgniecione aluminiowe i metalowe puszki 
 Tetra- Pak (zgniecione, opróżnione kartony po mleku, sokach itp.) 

DO ZIELONEGO: 
 opróżnione butelki ze szkła bezbarwnego i barwionego 
 opróżnione słoiki ze szkła bezbarwnego i barwionego 
 opakowania szklane po opakowaniach, napojach, żywności 

DO CZARNEGO: 
 opakowania z zawartościami i resztkami 
 zużyte artykuły higieniczne (pieluchy jednorazowe, chusteczki, 
areozole) 
 potłuczone szkło 
 zmiotki 
 odchody zwierząt domowych 
 zimny popiół   
 pozostałe odpady, które nie nadają się do recyklingu 

BIOODPADY (kompostowane lub dostarczane do PSZOK) 
 skoszona trawa, chwasty (bez kamieni i ziemi) 
 drobno pocięte gałęzie, liście 
 wióry z drewna i słomy 
 części roślinne z ogrodu 
 resztki warzyw i owoców  
kości zwierząt oraz surowe mięso nie są odpadami BIO 

 
 

 
  

KOMPOST 
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ZASADY DOSTARCZANIA ODPADÓW DO  PSZOK 
ORAZ ODBIÓRU ODPADÓW Z POSESJI 

 
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - to miejsce, gdzie każdy 
mieszkaniec (nieruchomości zamieszkałej), który wnosi opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi do Związku Natura może dostarczyć posegregowane odpady do 
Punktu w Chynowie, ul. Główna 92, 05-650 Chynów. 
 

 Od 1 stycznia 2020 roku odpady BIO dostarczamy nieodpłatnie, 
wyłącznie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Odpady BIO nie będą odbierane z posesji.  

 Jeżeli właściciel nieruchomości korzysta z ulgi z tytułu kompostowania 
odpadów w kompostowniku przydomowym nie może dostarczać tych 
odpadów do PSZOK. 

 
 

 W budynkach jednorodzinnych odpady zmieszane odbierane są co dwa 
tygodnie w terminie od 1 maja do 30 października, natomiast od 1 listopada 
do 31 kwietnia jeden raz w miesiącu (zgodnie z harmonogramem) 

 
 W budynkach jednorodzinnych odpady segregowane (papier, plastik, metal) 

odbierane są jeden raz w miesiącu, opakowania szklane odbierane są dwa 
razy w roku (zgodnie z harmonogramem) 

                                                                                                                                 
 W budynkach wielorodzinnych odpady zmieszane odbierane są dwa razy w 

tygodniu w terminie od 1 maja do 30 października, natomiast w terminie od 
1 listopada do 30 kwietnia jeden raz w tygodniu. 

 
 W budynkach wielorodzinnych odpady segregowane odbierane są jeden raz 

w tygodniu, opakowania szklane jeden raz w miesiącu. 
 

 Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się raz w roku. 
 

Uwaga!!! 
• Prowadzący działalność gospodarczą/gospodarstwo sadownicze nie może 
dostarczać odpadów do PSZOK, zgodnie z ustawą ma obowiązek zawarcia umowy z 
podmiotem posiadającym stosowne pozwolenia i tam przekazywać odpady za opłatą. 
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ZASADY PŁATNOŚCI OD 2020 ROKU 

  Od 1 stycznia 2020 roku właściciele nieruchomości mają obowiązek 
zbierania odpadów w sposób selektywny. Wysokość opłaty wynika z 
iloczynu liczby osób oraz stawki określonej w uchwale Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego i wynosi - 30,00 zł. za osobę. 

 

 W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób 
selektywny Zarząd Związku w drodze decyzji administracyjnej określi 
wyższą opłatę za odpady – 60,00 zł. za osobę. 
 

 Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku  dla właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących odpady BIO w kompostowniku 
przydomowym przewidziano ulgę w kwocie 1,00 zł. za każdą osobę 
zamieszkującą nieruchomość. 

 
 Opłaty należy wnosić bez wezwania do 10-go dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego, w którym powstał obowiązek ich uiszczania. 
 

 Bez zmian pozostają dotychczasowe rachunki bankowe- za odbiór i 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłaty dokonujemy na 
indywidualne konta (można je uzyskać u biurze Związku). 

 
 Wpłaty dokonać można przelewem bankowym, na poczcie i w każdej 

innej placówce gdzie mieszkańcy opłacają rachunki. 
NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPŁATY W BIURZE ZWIĄZKU! 
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 Należy pamiętać, iż w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który 
złożył informację, o której mowa w art. 6m deklaracja o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi ust. 1b pkt 7: 

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub 
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym, lub  
3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub 
upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, 
w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m 
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym  – wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do 
zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o 
którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w 
którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o 
których mowa w pkt 1–3. 

 
 
Przykład obliczenia stawki: 
Opłata za 1 os. x 30,00 zł. = 30,00 zł. – 1,00 zł. (ulga BIO) = 29,00 zł. za m-c 

Opłata za 5 os. x 30,00 zł. = 150,00 zł. – 5,00 zł. (ulga BIO) = 145,00 zł. za m-c 

  
 W przypadku zmiany danych lub liczby osób zamieszkałych, właściciel 

nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do 10-go dnia 
miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
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REKLAMACJE 
 

Właściciele nieruchomości mogą składać reklamacje dotyczące odbioru 
odpadów komunalnych i segregowanych. 

 
Reklamacje należy składać dnia następnego do godziny 12.00 (pozwoli to 
zrealizować reklamację następnego dnia roboczego) zgłoszenia dokonujemy 
telefonicznie lub e-mailowo do Biura Związku 
Plan Wolności 12, 05-600 Grójec - tel. 48/332-21-24 lub 48/332-94-65 
e-mail: reklamacja@zmnatura.pl 
 
Reklamacje składane po terminie, o którym mowa powyżej nie będą 
uwzględniane. 

                            Biuro Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” 
Plac Wolności 12, 05-600 Grójec 

czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.30 -15.30 

tel. 48/332-21-24 
       48/332-94-65 

        
e-mail: biuro@zmnatura.pl 

           www.zmnatura.pl  
         reklamacja@zmnatura.pl 

 


