
Pomysł powołania Stowarzyszenia zrodził się po bardzo 
udanej społecznej akcji sprzątania lasów Korzeniówki. Ak-
cja miała miejsce 1 maja 2009 roku. Duże zaangażowanie 
mieszkańców pokazało, że wspólnymi siłami można roz-
wiązywać wiele lokalnych problemów i że warto się „or-
ganizować”. 6 czerwca w Pracach Małych w ogródku za 
„Delikatesami u Artura” odbyło się zabranie założycielskie 
Stowarzyszenia, które obecnie liczy 31 osób. 

Celem działania Stowarzyszenia jest rozwój naszej 
miejscowości, integracja mieszkańców, inicjowanie 
i propagowanie działań społecznych, ochrona środowi-
ska naturalnego.

Zarząd Stowarzyszenia:
• Andrzej Zaręba – prezes
• Katarzyna Jezierska-Tratkiewicz – wiceprezes
• Wiktor Kapuściński – wiceprezes
• Marek Jezierski-Tratkiewicz – skarbnik

• Bożenna Pest – sekretarz
• Henryk Piłko – członek

Komisja rewizyjna:
• Krzysztof Stępniewski – przewodniczący
• Ryszard Hryniewski – wiceprzewodniczący
• Marcin Zaręba – członek

Skoro powstaliśmy dzięki akcji sprzątania wszyst-
kich dzikich wysypisk z naszych lasów to pierwszym 
zrealizowanym projektem jest ta broszurka informacyj-
na pomagająca w dbaniu o czystość na posesjach. 

Trwają też prace nad stroną internetową, na której 
będą informacje o Korzeniówce i Stowarzyszeniu. 
Nasz adres to: www.korzeniowka.org

Zbieramy wszystkie informacje o naszej miejscowości. 
Interesuje nas historia miejscowości i fotografie.

Marek Jezierski-Tratkiewicz 
mjezierski@eranet.pl
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Czysta Korzeniówka

1 maja – coroczna akcja sprzątania lasu w Korzeniówce

Pierwszego dnia maja stawiło się ponad 60 osób

Akcję wsparły władze samorządowe gminy Tarczyn  
z Burmistrz Barbarą Galicz na czele oraz miejscowa OSP

Po udanej akcji uczestnicy spotkali się na grilu

Zebrano 140 worków 
śmieci 

Ile rozkładają się śmieci
Szkło 4000 lat Puszka stalowa 10 lat
Butelki PET 1000 lat Guma do żucia 5 lat
Reklamówki 400 lat Niedopałek 3-5 lat
Puszka alu 100 lat Papier 3-5 miesięcy



Odpady stałe
• Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systema-
tycznego usuwania zanieczyszczeń z powierzchni nierucho-
mości i gromadzenia ich w pojemnikach, kontenerach lub 
workach na śmieci (z obowiązku gromadzenia zwolnieni są 
właściciele nie zabudowanych działek budowlanych do czasu 
rozpoczęcia budowy
• Odpady wielkogabarytowe i remontowo-budowlane powinny 
być składowane w specjalnie do tego celu dostosowanych kon-
tenerach lub na wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie 
nieruchomości i odbierane przez uprawnione firmy wywozowe.
• Odpady z terenu nieruchomości należy usuwać nie rzadziej 
niż jeden raz na dwa tygodnie.

Nieczystości płynne
• Ścieki powinny być odprowadzane do zbiornika bezodpły-
wowego.
• Dopuszcza się unieszkodliwianie ciekłych odpadów ko-
munalnych w przydomowych oczyszczaniach ścieków, 
spełniających odpowiednie normy.

• Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do opróżniania 
szamba z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do 
ich przepełnienia.

Śmieci i ścieki ścisłego zarachowania
• Właściciele nieruchomości wykonują wyżej wymienione 
obowiązki za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających 
zezwolenie Burmistrza Tarczyna na prowadzenie działalności 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania 
zbiorników bezodpływowych.
• Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumen-
towania usuwania odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych. W tym celu okazują, na żądanie funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej w Tarczynie, umowy z przedsiębiorcami po-
siadającymi właściwe zezwolenia w zakresie odbioru odpa-
dów komunalnych i opróżnienia zbiorników bezodpływo-
wych oraz dowody (faktury, rachunki) uiszczania opłaty za 
powyższe usługi.
• Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowy-
wania ww. dokumentów przez okres jednego roku.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenach nieruchomości w Korzeniówce

Oferta firm świadczących usługi  
wywozu nieczystości w Korzeniówce

Wykaz firm świadczących usługi wywozu nieczystosci stałych  
oraz płynnych na terenie gminy Tarczyn w 2009 roku.

Nazwa Adres Telefon Strona WWW STAŁE CIEKŁE

1 Jarper Al. Krakowska 108a 
05-552 Wólka Kosowska

(0-22) 756-16-66 
(0-22) 756-10-66 www.jarper.pl x x

2 Rajmund 
Kiljańczyk

 ul. Zatylna 5 
05-555 Tarczyn

(0-22) 727 70 54 
600 426 673, 501 181 984 x

3 HYDRO 
EKO

Kobylin 28a 
05-600 Grójec

(0-48) 664 18 82 
693 463 359 x

4 SIR - COM ul. Targowa 28 Opacz Mała 
05-816 Michałowice

(0-22) 723-85-81, (0-22) 392 90 19 
693 280 601 lub 602 www.sir-com.p x x

5 ALMAX ul. Spółdzielcza 2  
05-600 Grójec (0-48) 664 21 29 www.almax.toensmeier.pl x

6 HETMAN Al. Krakowska 110/114 
02-275 Warszawa (0-22) 868 48 20 lub 21 www.puhetman.pl x x

7 SITA ul. Technicznej 6 
05-500 Piaseczno (0-22) 737 17 70 www.sitapiaseczno.pl x x

8 CLEAN 
SERWIS

ul. Chełmońskiego 15 
Żabia Wola 501 544 924 x

9 ARA ul. Środkowa 5a 
05-540 Zalesie Górne

(0-22) 797 07 87 
603 396 780 x

10 BYŚ ul. Arkuszowa 43 
01-934 Warszawa (0-22) 865 31 50 lub 51 www.bys.com.pl x x

11 TRANS 
- FORMERS

ul. Annopol 18 
03-236 Warszawa (0-22) 811 14 04 www.transformers.com.pl x x

12 EKO MAR ul. Owocowa 7/36 
05-555 Tarczyn 604 755 506 x

13 Krzysztof 
Bernaciak

ul. Mazowiecka 56 
05-502 Bobrowiec

(0-22) 757 40 35 
606 551 098 x x

14 ANIMEX ul. Chrzanowska 2 
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(0-22) 792 19 79 
(0-22) 755 52 58 x

Odpady stałe komunalne

Kubeł 
120 l

Kubeł 
140 l

Kubeł 
240 l

Worek z logo 
120 l  

(w cenie worka 
opłacony wywóz)

Worek z logo 120 l 
do odpadów 

segregowanych 
(w cenie worka 

opłacony wywóz)

Dzień  
opróżniania 
pojemników

Jarper 21,4 zł
(za wywóz)

32,1 zł
(za wywóz) 18,19 zł 8,56 zł Poniedziałek

SIR-COM 13,38 zł
(za wywóz)

16,04 zł
(za wywóz)

26,75 zł
(za wywóz) 13,38 zł 6 zł Piątek

Sita 37,08 zł
(miesięcznie)

60,99 zł
(miesięcznie) 12,84 zł 16,05 zł 

(3 worki miesięcznie) Wtorek

Bernaciak 17,12 zł
(za wywóz)

29,96 zł
(za wywóz) Piątek

Odpady z naszej wsi wywożone są co dwa tygodnie. Firma SIR-COM obecnie nie jeździ do Korzeniówki bo nikt, z miesz-
kańców, nie korzysta z jej usług.

Wywóz nieczystości płynnych

Beczka
4 m3

Beczka
5 m3

Beczka
10 m3

Beczka
12 m3

Beczka
15 m3

Beczka
20 m3

Jarper 267,5 zł 535 zł

Rajmund Kiliańczyk 120 zł 150 zł 180 zł

HYDRO EKO 130 zł 180 zł

SIR-COM 26,75 zł/m3

SITA 150 zł 26,75 zł/m3

CLEAN SERWIS 100 zł 150 zł 220 zł 280 zł

Eko Mar 250 zł

Kontenery o pojemności 1,1 m3, 5 m3 i 7 m3 na śmieci, gruz, odpady budowlane

Kubeł 1100 l opróżniany 
co dwa tygodnie

Kontener gruzowy 
KP-5 m3 lub KP-7 m3

Kontener na śmieci 
KP-7 m3

Kontener na śmieci  
z gruzem KP-7 m3

Jarper 74,9 zł (za wywóz) 695,5 zł 695,5 zł 695,5 zł

SIR-COM 80,25 zł (za wywóz) 374,5 zł 588,5 zł 695,5

SITA 115,56 zł (miesięcznie) 535 zł 535 zł 535 zł

HETMAN Brak Ceny na zapytanie 

BYŚ Brak Ceny na zapytanie

Bernaciak 100 zł (za wywóz) 480 zł 550 zł 550 zł

W tabelach zostały zebrane ceny najpopularniej-
szych usług firm działająch w naszej miejscowości. 
Dane pochodzą z cenników i informacji zebranych 

telefonicznie. O szczegóły, umowy, inne usługi najle-
piej pytać przedstawicieli handlowych lub właści-
cieli firm.
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