Informacja dot. gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r. - zgodnie z:
−

art. 3 ust. 2 pkt 9) pkt. b), c), d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1289
ze zmianami),

−

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167),

−

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (Dz. U. z 2017 r poz. 2412).

Osiągnięte przez Gminę Miasto Częstochowa w 2017 r. poziomy dla gospodarowania odpadami komunalnymi
Rodzaj gospodarowania

Poziom wymagany [%]

Poziom osiągnięty [%]

recykling, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła

20

22

recykling, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

45

98

ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania

Poziom dopuszczalny [%]

Poziom osiągnięty [%]

45

29

Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Częstochowa w 2017 r. poziomy
dla gospodarowania odpadami komunalnymi oraz miejsca zagospodarowania niektórych frakcji odpadów.
Lp.

1

Firma

Siedziba (adres)

Miejsca zagospodarowania:
1) zmieszanych odpadów
komunalnych,
2) odpadów zielonych,
3) pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania

Osiągnięty poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami:
[%]
frakcji papieru,
innych niż
metali, tworzyw
niebezpieczne
sztucznych, szkła odpadów
budowlanych i
rozbiórkowych

Osiągnięty poziom
ograniczenia odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazanych
do składowania
[%]

SUEZ POŁUDNIE Sp.
z o.o.

42-202 Częstochowa
ul. Dębowa 26/28

ad. 1) i ad. 2)
świadczyła usługi na podstawie art. 6f ust. 1a ustawy o utrzymaniu
Częstochowskie Przedsiębiorstwo
czystości i porządku w gminach
Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie,
ul. Konwaliowa 1, 42 263 Wrzosowa

Remondis Sp. z o. o.

02-981 Warszawa
ul. Zawodzie 16,

ad. 1) i ad.2)
świadczyła usługi na podstawie art. 6f ust. 1a ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
Częstochowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie,
ul. Konwaliowa 1,
42 263 Wrzosowa

2

X

X

0

3

Firma
Handlowo- 42-244 Wancerzów
X
Usługowa Andrzej Bajor ul. Sadowa k.m. 1/dz.10
baza
transportowa
i biuro
42-202 Częstochowa
ul. Ogrodowa 64A

4

PBI
S.J.
Sławomir 42-202 Częstochowa
Bełtowski, Tomasz Ryś Aleja Pokoju 48

X

X

100

0

X

X

X

0

5

Częstochowskie
Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
w Sobuczynie

X

X

X

0

6

42-263 Wrzosowa
ul. Konwaliowa 1

Strach i Synowie Sp. 42-202 Częstochowa,
z o.o.
ul. Bór 169

Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Częstochowa w 2017 r. poziomy
dla gospodarowania odpadami komunalnymi oraz miejsca zagospodarowania niektórych frakcji odpadów.
Lp.

Firma

frakcji papieru,
innych niż
metali, tworzyw
niebezpieczne
sztucznych, szkła odpadów
budowlanych i
rozbiórkowych

Osiągnięty poziom
ograniczenia odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazanych
do składowania
[%]
0

X
ad. 1)
Częstochowskie Przedsiębiorstwo
8
Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie,
ul. Konwaliowa 1, 42 263 Wrzosowa
X¨- oznacza, że przedsiębiorca nie wykazał, iż świadczył taką usługę

X

37,19

ul. Jana Pawła II 104
42-300 Myszków

X

Osiągnięty poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami:
[%]

X

P.H.U. „REKO” Jakub
Ciupiński

42-224 Częstochowa
ul. Kosmowskiej 6/94
baza transportowa i
biuro
42-202 Częstochowa
ul. Bór 169

Miejsca zagospodarowania:
1) zmieszanych odpadów
komunalnych,
2) odpadów zielonych,
3) pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania

X

7

Wywóz Nieczystości
oraz Przewóz
Ładunków
Wiesław Strach

Siedziba (adres)

