
INFORMACJA 

o odpadach komunalnych na rok 2019 

 

 

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach  (Dz.U. z 2019r, poz. 1439) Urząd Gminy Kozłów informuje o danych dotyczących 

podmiotów odbierających odpady komunalne, ich miejscu zagospodarowania oraz oraz o 

osiągniętych poziomach recyklingu 

 

1.Nazwa podmiotu odbierającego odpady komunalne   z terenu Gminy Kozłów : 

 

Od dnia 01.01.2019 r do dnia 31.12.2019 r.  -      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

                 „TAMAX” - Szczepan Cieślak 

      ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów 

 

 

2.miejsce zagospodarowywania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Kozłów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania 

 

a) Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o 

                   ul. Osadowa 1 

                32-329 Bolesław, 

 

b) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

   w Ujkowie Starym, gmina Boilesław 

    ul. Osadowa 1 (ZGK Bolesław, Sp. z o.o) 

    32-329 Bolesław 

 

3.osiągnięcie przez Gminę wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania 

 

a)osiągnięty poziom recyklingu do ponownego ożycia odpadów komunalnych (papier, szkło, metal, 

tworzywa sztuczne i szkła) 

 

rok 2013  -  12.1% 

rok 2014  -  19,4% 

rok 2015   - 32 % 

rok 2016-    23 % 

rok 2017 – 25,2 % 

rok 2018  -  32 % 

rok 2019  - 54% 

 

b)osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania: 

 

rok 2013 -  2,04% 

rok 2014  -  4,4 % 

rok 2015  -  0% 

rok 2016 – 0% 



rok 2017- 7,7 

rok 2018  - o% 

rok 2019  - 0,93 

 

 

4.punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pszok) 

   a) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

    „TAMAX” - Szczepan Cieślak 

ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów 

 

b) adres:   28-340 Sędziszów 

                  ul. Sportowa 2 

                  czynny od poniedziałku do piątku 

                   w godzinach od 700 – 1430 

 

5.zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

  a)  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

      „TAMAX” - Szczepan Cieślak 

      ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów 

 

b) dwa razy w roku sprzed posesji (wiosna, jesień) 

    terminy  podawane na bieżąco przed terminem 

    „ zbiórki” 

   oraz 

 

      PSZOK 

      28-340 Sędziszów 

       ul. Sportowa 2 

      czynny od poniedziałku do piątku 

       w godzinach od 700 – 1430 


