Informacje
dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Krzyżanowice
w 2013r. udostępniane na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Lp.

Nazwa firmy / Imię i nazwisko przedsiębiorcy, siedziba

1

EKOLAND M. Studnic, 47-460 Zabełków, ul. Długa 19 – od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na podstawie umowy w okresie od 01.07.2013r.- 31.12.2014r. (przetarg)

2

Przedsiębiorstwo Spedycyjno- Transportowe TRANSGÓR S.A., 44-201 Rybnik,
ul. Jankowicka 9

3

EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka S.J. 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 45a

4

REMONDIS Gliwice Sp. z o. o.ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „KOMART” Sp. z o. o.
Knurów 44-194 ul. Szpitalna 7

6

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.ul. Kokotka 33, 41-700 Ruda Śląska

7

Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach Konopiska 42-274, Korzonek 98

8

Przedsiębiorstwo Komunalne DARPOL Dariusz Strach 42-274 Konopiska, Korzonek 98

9

„Naprzód” Sp. z o. o., Rydułtowy 44-280, ul. Raciborska 144b

10

REMONDIS Sp. z o.o.ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa oddział w Sosnowcu
ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec

11

NCS Sp. z o.o. Jaźwina 131 A, 58-212 Jaźwina

12

Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-GLOB, Janusz Kuczaty ul. Raciborska 37,
44-362 Bełsznica

13 AMH Recykling Piotr Sproski, ul. Pszowska 307, 44-373 Wodzisław Śląski

2. Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy:
- zmieszane odpady komunalne –
•

w miesiącach 1-6.2013r. – Składowisko odpadów w Tworkowie, Składowisko
odpadów w Jastrzębiu Zdroju

•

w miesiącach 7-12. 2013r. - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów
Komunalnych "KOMART" Knurów,

- odpady zielone – Kompostownia Racibórz,
- pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania –
Składowisko Odpadów w Tworkowie, Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów
Komunalnych "KOMART" Knurów, ul. Szpitalna 7
3. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1,
i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f
ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy:
- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 99,97%,
- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania: 41,04%,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła: 31,76%

4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) mieści się
w Zabełkowie 47-460 przy ul. Długiej 19, punkt prowadzi podmiot odbierający
i zagospodarowujący odpady konumalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Krzyżanowice wyłoniony w drodze przetargu tj. firma EKOLAND M. Studnic z siedzibą
w Zabekowie przy ul. Długiej 19. PSZOK otwarty jest w dniach od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00-17:00 i w soboty w godz. 9:00-12:00.
5. Odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego
z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) zajmuje się Firma
EKOLAND M. Studnic z siedzibą w Zabełkowie przy ul. Długiej 19. Zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny odbierany jest dwa razy w roku bezpośrednio
spod nieruchomości zamieszkałej w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest również na terenie PSZOK w Zabełkowie.

