Szanowni Państwo,

Odpady budowlane i
rozbiórkowe nie
zawierające gruzu
(chęć oddania odpadów
należy zgłosić do ZGRP)

Mobilna zbiórka: meble i
inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i
elektroniczny oraz zużyte
opony, leki, chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory

Odpady zielone (BIO)

Odpady segregowane:
papier, tworzywa sztuczne,
metale, opakowania
wielomateriałowe, szkło

Odpady
zmieszane/pozostałości
po sortowaniu

Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów komunalnych przez firmę REMONDIS Sp.
z o.o. na terenie Gminy Brudzeń Duży dla poniższych miejscowości:
Zabudowa jednorodzinna
Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2016 do 31.12.2016:

Biskupice, Cierszewo, Radotki,
20.I; 17.II; 16.III; 16.III; 20.IV;
8.IV; 5.X *przy
Lasotki, Siecień, Siecień Rumunki,
20.IV; 18.V;
18.V; 15.VI; 6.IV; 3.X *przy dużej
dużej ilości
Żerniki, Robertowo, Murzynowo,
ilości odpadów
15.VI; 20.VII;
20.VII;
odpadów zbiórka
zbiórka
Uniejewo, Rokicie, Myśliborzyce,
17.VIII; 21.IX;
17.VIII; 21.IX; kontynuowana będzie kontynuowana
Więcławice, Rembielin, Gorzechowo,
będzie w
19.X; 16.XI;
19.X; 16.XI;
w kolejnym dniu
Strupczewo Duże
kolejnym dniu
21.XII
21.XII
17.III; 21.IV;
Sobowo, Główina, Bądkowo
21.I; 18.II; 17.III;
19.V; 16.VI; 18.IV; 6.X *przy dużej
Rumunki, Cegielnia, Turza Mała,
21.IV; 19.V;
ilości odpadów
Turza Wielka, Izabelin, Wincentowo,
21.VII;
zbiórka
16.VI; 21.VII;
Bądkowo Jeziorne, Winnica, Brudzeń
18.VIII; 15.IX; kontynuowana będzie
18.VIII;
15.IX;
Duży, Brudzeń Mały, Krzyżanowo
20.X; 17.XI;
w kolejnym dniu
20.X; 17.XI; 15.XII
15.XII
Bądkowo Kościelne, Bądkowo
Rochny, Bądkowo Podlasie,
15.I; 19.II; 18.III; 18.III; 15.IV;
Zdziembórz, Kłobukowo-Patrze,
20.IV; 17.X *przy
15.IV; 20.V;
20.V; 17.VI;
Łukoszyno-Borki, Janoszyce,
dużej ilości odpadów
17.VI; 15.VII;
15.VII;
zbiórka
Karwosieki-Noskowice, Karwosieki19.VIII; 16.IX;
19.VIII;
kontynuowana
będzie
Cholewice, Nowe Karwosieki,
21.X;
18.XI;
16.IX;
21.X;
w
kolejnym
dniu
Suchodół, Sikórz, Parzeń, Parzeń16.XII
18.XI; 16.XII
Janówek

18.IV; 14.X *przy
dużej ilości
odpadów zbiórka
kontynuowana
będzie w
kolejnym dniu

14.IV; 17.X
*przy dużej ilości
odpadów zbiórka
kontynuowana
będzie w
kolejnym dniu

ODBIÓR ODPADÓW
Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach w w/w terminach należy wystawić do dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do
użytku publicznego najpóźniej do godz. 6:00 i ustawić je w miejscu widocznym do odbioru.
KODY KRESKOWE
Do końca lutego 2016 r. ZGRP prześle Mieszkańcom kody kreskowe, które należy naklejać na pojemniki i wszystkie worki z odpadami
zmieszanymi dostawionymi do pojemnika, segregowanymi i ulegającymi biodegradacji. Począwszy od marca 2016r., w przypadku braku kodu
kreskowego odpady nie będą odebrane. Pakiet kodów przewidziany jest na rok. Gdy otrzymany pakiet zostanie wykorzystany, należy to
niezwłocznie zgłosić do Biura ZGRP drogą telefoniczną, e-mailową, pocztą bądź osobiście. Kody będą do odebrania za potwierdzeniem
odbioru podczas dyżuru pracownika ZGRP w gminie lub w Biurze ZGRP.
WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Prawidłowość segregacji sprawdzana jest podczas odbioru odpadów komunalnych z pojemników na odpady zmieszane i worków z
segregacją. Istotą weryfikacji odpadów jest to, czy mieszkaniec segreguje odpady prawidłowo i zgodnie ze złożoną deklaracją. Stwierdzenie
nieprawidłowego oddawania odpadów w workach i/lub w pojemnikach będzie skutkowało brakiem odbioru odpadów w terminie odbioru
selektywnej zbiórki oraz odpady te zostaną zakwalifikowane jako odpady zmieszane. Kolejny przypadek nieprawidłowego oddawania odpadów
spowoduje naliczenie podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji administracyjnej.

Zawiadamiamy, że od 1 stycznia 2016 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych ulegnie zmianie. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma listownie zawiadomienie o wysokości opłaty.
Pierwszą opłatę w zmienionej wysokości należy wpłacić bez wezwania w terminie do 15-tego lutego 2016 r. za styczeń 2016 r. na
swój indywidualny numer konta bankowego.
W związku ze zmianą stawki nie ma konieczności składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości.
Jedynie w przypadku zmiany danych mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(np. przeprowadzka, narodziny dziecka, zgon itp.) należy złożyć nową deklarację do Biura ZGRP w ciągu 14 dni od daty zaistnienia
zmiany.

KONTAKT do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock(Budynek S), e-mail: zgrp@zgrp.pl, tel.: 24 366 03 00, fax.: 24 366 03 05.
Portal odpadowy: www.odpady.zgrp.pl.
Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl.
Zespół organizacji i rozliczania systemu GO: tel.24 366 03 02 wew. 1, 24 366 03 07 wew. 1 – dot. reklamacji, potrzeb i
pytań właścicieli nieruchomości w zakresie systemu gospodarki odpadami jak również przyjmowania deklaracji od
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
Zespół controlingu i monitoringu systemu GO: tel.24 366 04 26, e-mail: odpady@zgrp.pl – dot. kodów kreskowych.
Zespół windykacji GO: tel. 24 366 03 00 wew. 3 i 9 lub bezpośrednio 24 366 03 04, 24 366 04 08- w sprawie składania
deklaracji i korekt, windykacji oraz egzekucji należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ZASADY SEGREGACJI W 2016 ROKU
W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA ORAZ WYTYCZNYMI INSTALACJI
PRZETWARZAJĄCYCH ODPADY
 Opróżnij przed wyrzuceniem opakowania z ich zawartości, wylej płyny z butelek i słoików, usuń
pozostałości z innych opakowań;
 Oddziel plastikowe okładki, grzbiety lub zszywki z odpadów z makulatury;
 Odkręć nakrętki oraz kapsle od butelek i słoików (plastikowe nakrętki można przekazać m.in. do
Fundacji „Portal FM – Pomagamy Dzieciom” ul. Dojazd 13, 09-400 Płock, która niesie pomoc
osobom potrzebującym, w szczególności dzieciom i młodzieży z powiatu płockiego);
 Do żółtego worka wrzucamy: POZBAWIONE ZAWARTOŚCI I CZYSTE: Tworzywa sztuczne i metale,
takie jak: opakowania po chemii gospodarczej np. szamponach, płynach do mycia naczyń, folie,
reklamówki, woreczki, plastikowe koszyki po owocach, kubki po maśle, jogurcie, drobny złom oraz
puszki metalowe np. po piwie, konserwach, produktach rybnych, warzywach i owocach,
kosmetykach, kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe nakrętki, butelki z oznaczeniami: PET,
HDPE, LDPE, PE, PP, plastikowe doniczki; Papier i opakowania wielomateriałowe (czyli opakowania
wykonane z co najmniej 2 surowców np. papier + folia, plastik + metal, papier + plastik) takie jak:
książki, gazety, ulotki, katalogi, zeszyty, torby papierowe, papier szkolny i biurowy, kartony po
mleku, sokach.
 Do zielonego worka wrzucamy SZKŁO, takie jak: słoiki po żywności, butelki po napojach i alkoholu,
pojemniki szklane i stłuczkę szklaną, szklane opakowania po kosmetykach – nie tłucz szklanych
butelek i słoików. Należy pamiętać, aby pojemniki szklane były wypłukane z ewentualnych resztek,
np. żywności.
 Do brązowego worka wrzucamy: odpady ulegające biodegradacji w tym resztki świeżych warzyw i
owoców, skorupki jaj, fusy od herbaty i kawy a także odpady zielone np. skoszona trawa, liście,
kora, chwasty, drobne gałązki – większe gałęzie przed odbiorem należy pociąć na małe kawałki do
0,5 metra (dopuszcza się wystawienie pociętych gałęzi obok worka w przypadku ich związania); nie
wrzucamy: m.in. kości, ości, słomy, odchodów zwierzęcych, piasku dla kotów, popiołu, papierosów
i petów, wyciętych drzew i konarów, roślin oraz warzyw i owoców porażonych chorobami
grzybowymi, bakteryjnymi i wirusami.
Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy: np. zużyte środki higieny osobistej (m.in. wata, pampersy,
pielucho-majtki, podpaski, chusteczki, szczoteczki do zębów, jednorazowe maszynki do golenia), zużyte
obuwie, ubrania, płyty CD/DVD, wilgotny i zabrudzony papier i folię, odchody zwierząt domowych, worki od
odkurzacza, wystudzony popiół, potłuczone szkło i naczynia, szkło typu duralex, szkło żaroodporne, talerze,
porcelanę, fajans, zabrudzone (tłuszczem, żywnością) papier i opakowania np. po wędlinach, zabawki
(oprócz elektrycznych), styropian opakowaniowy, mięsne resztki obiadowe.
Uwaga zmiana!!!
W ramach opłaty, odbierane będą wyłącznie roślinne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady
zielone pochodzące z nieruchomości o powierzchni terenów zielonych nie większej niż 1000 m². Odpady
2
pochodzące z nieruchomości o powierzchni terenów zielonych większej niż 1 000 m odbierane będą w
ramach odrębnej opłaty.

W RAMACH MOBILNEJ ZBIÓRKI ORGANIZOWANEJ DWA RAZY W ROKU MOŻESZ ODDAĆ SELETYWNIE
ZGROMADZONE:
• meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, fotele, dywany, materace, kołdry, szafy oraz inne
odpady
dużych
rozmiarów
);
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telewizory, lodówki, pralki, piloty, telefony), żarówki – sprzęt
ten
musi
być
kompletny;
• zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony (np.
opony pochodzące z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, wózków);
• przeterminowane leki i chemikalia (np. opakowania po olejach i smarach, termometry, tonery, leki, blistry i
fiolki po lekach, maściach, syropach);
 zużyte baterie i akumulatory – pochodzące z gospodarstwa domowego (np. baterie od pilota, zabawek,
radia, zegarków, telefonów).
ZMIANA W ODBIORZE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH
Od 2016 roku w ramach mobilnej zbiórki odpadów organizowanej 2 razy w roku, po uprzednim złożeniu
wniosku do Biura ZGRP, można pozbyć się odpadów pochodzących z remontów i budów (powstałych w
gospodarstwie domowym), prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę,
zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót np. drzwi, armatura łazienkowa, rynny, tapety, boazerie.
Odpady budowlane i rozbiórkowe, nie zawierające gruzu można wystawić we własnych workach lub
pojemnikach, pod warunkiem, że gwarantują one bezpieczny załadunek i transport odpadów. Istnieje
możliwość zamówienia usługi podstawienia i odbioru kontenera otwartego lub worka kontenerowego na
odpady budowlane zawierające gruz w ramach umowy cywilno-prawnej.
UWAGA !!!
W ramach mobilnej zbiórki nie będą odbierane m.in.: części samochodowe, opony rolnicze, gruz czysty i
zmieszany, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe, opakowania po nawozach, opakowania po
smarach i olejach do maszyn rolniczych.
KONKURS WIEDZY „SEGREGUJ ODPADY” - 2016
Spośród mieszkańców, którzy systematycznie segregują odpady oraz terminowo uiszczają opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od maja poprzedniego roku do maja bieżącego roku,
zostaną wylosowane osoby, które wezmą udział w konkursie wiedzy „Segreguj Odpady”. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi w czasie obchodów i uroczystości gminnych w ramach Mobilnego Centrum InformacyjnoEdukacyjnego ZGRP. DO WYGRANIA CENNE NAGRODY!
KTO ODPADY SEGREGUJE TEMU PORTFEL PODZIĘKUJE !!!

