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Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i 

adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości: 

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stalowa Wola w 

okresie od I-XII 2020 r. świadczył Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedziba w 

Stalowej Woli przy ul. Komunalnej 1 na mocy umowy nr POS-VII.7031.1.1.2019 z dnia 

7 czerwca 2019 r. Stosowna umowa jest wynikiem postępowania przetargowego np. 

ZP.-I.271.20.2019 i została zawarta na czas określony od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 

2021 r. 

Zagospodarowanie odpadów obywa się na mocy Umowy wykonawczej 

zawartej pomiędzy MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli a Gminą Stalowa Wola. 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania:  

 odpady zmieszane z terenu gminy Stalowa Wola – Instalacja do przetwarzania 

odpadów komunalnych tj. Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli przy ul. COP 25, 37-450 Stalowa 

Wola, 

 odpady zielone – Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów 

zielonych i innych bioodpadów tj. Zakład Mechaniczno – Biologicznego 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli przy ul. COP 25, 37-

450 Stalowa Wola, 

 pozostałości z sortowania – Składowisko w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, 37-

450 Stalowa Wola. 

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady 

komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku 

kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania: 



Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania. 

Informacja o masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia i 
poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy: 

Kod i rodzaj odpadu 
Masa odebranych 

odpadów w tonach [Mg] 

Masa odpadów 

przygotowanych do 

ponownego użycia i 

poddanych 

recyklingowi w tonach 

[Mg] 

15 01 01  

Opakowania z papieru i 

tektury 

731,7600 1116,0629 

19 12 04  

Tworzywa sztuczne i 

guma 

0,0000 66,0000 

15 01 02  

Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

1091,1700 418,0566 

20 01 40  

Metale 
427,2750 427,2750 

19 12 02  

Metale żelazne 
0,0000 1,3300 

15 01 07  

Opakowania ze szkła 
824,0400 1018,9511 

20 01 02  

Szkło 
56,1300 48,9600 

15 01 04  

Opakowania z metali 
144,5990 422,9607 

 

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: 

Łączna masa odpadów w tonach [Mg] - 3274,9740 

Łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i 
poddanych recyklingowi w tonach [Mg] - 3519,5963 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 
tonach [Mg] – 19394,1590 

Łączna masa zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 
(Pszoki) - w tonach [Mg] – 3264,5810 

Łączna masa zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - (skupy) 
- w tonach [Mg] – 15607,3145 



Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 
komunalnych w roku sprawozdawczym 2020 – 87,45 %. 

 

Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami 
komunalnymi przygotowanymi do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym 
procesom odzysku z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy. 

Kod i rodzaj odpadu 
Masa odebranych 

odpadów w tonach [Mg] 

Masa odpadów 

przygotowanych do 

ponownego użycia, 

poddanych 

recyklingowi 

i innym procesom 

odzysku w tonach [Mg] 

17 01 01  

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

360,8200 360,8200 

17 01 03  

Odpady innych 

materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia 

591,9200 591,9200 

17 01 02  

Gruz ceglany 
9,7200 9,7200 

17 01 07  

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

inne niż wymienione  

w 17 01 06 

1531,8400 1531,8400 

 

Łączna masa odpadów w tonach [Mg] - 2494,3000  

Łączna masa odpadów przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i 
recyklingu w tonach [Mg] - 2494,3000 

 

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż 
niebezpieczne. 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom 
odzysku - Mrbr w tonach [Mg] – 2494,3000 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 % 



 

Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w roku 
sprawozdawczym w tonach [Mg] – 13106,1200. 

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych 
ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy / związku międzygminnego, 
przekazanych do składowania - MOUBR w tonach [Mg] – 377,1922. 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania – 10,65 %. 

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

zawierająca: 

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego 

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie 

danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów, 

Na terenie gminy Stalowa Wola funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, do których mieszkańcy Stalowej Woli mogą bezpłatnie oddać: 

 papier i tekturę w tym również odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 
 tworzywa sztuczne, w tym również odpady opakowaniowe z tworzyw 

sztucznych; 
 szkło w tym również opakowania ze szkła; 
 metale w tym również opakowania z metali; 
 opakowania wielomateriałowe; 
 bioodpady; 
 meble i innych odpadów wielkogabarytowych; 
 przeterminowane leki; 
 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igły strzykawki; 

 chemikalia (w tym środków ochrony roślin, opakowań po środkach ochrony 
roślin, rozpuszczalników, klejów, farb, lakierów, olejów odpadowych, opakowań 
po farbach i lakierach, kwasów i alkaliów, środków chemicznych typu 
domowego, lamp fluoroscencyjnych, termometrów i innych odpadów 
zawierających rtęć); 

 zużyte baterie i akumulatory; 
 zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny (w tym świetlówek i żarówek 

energooszczędnych); 
 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiących odpady komunalne; 
 zużyte opony; 
 odzież i tekstylia w tym odpady opakowaniowe z tekstyliów; 
 popiół z palenisk domowych; 
 odpady niebezpieczne. 



 
Gminny Punkt Zbiórki Surowców Wtórnych i Odpadów Niebezpiecznych 
(GPZSWiON)  
przy ul. 1-go Sierpnia 18 A czynny jest w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 10 
– 18 oraz w soboty w godz. 8 -16.  
 
PSZOK przy ul. COP 38 czynny jest w dniach od wtorku do piątku w godz. 10 -18 oraz 
w soboty w godz. 8 -16. 
 

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów przy ul. COP 38, funkcjonuje Kącik Rzeczy 

Używanych. Jest to miejsce gdzie na zasadzie bezgotówkowej wymiany mieszkańcy 

Stalowej Woli mogą przywozić niepotrzebne w domu meble, krzesła, stoły, zabawki, 

wyroby ceramiczne i szklane, a także sprzęt AGD i RTV. Warunkiem jest to, aby 

przedmioty były sprawne, nieuszkodzone i w dobrym stanie technicznym. Zdający 

bezpłatnie zostawia przedmioty w Kąciku, a nabywca darmowo je zabiera, wypełniając 

dokument nieodpłatnego nabycia. Jeśli przedmiot nie znajdzie nabywcy przez okres 

3 miesięcy trafia do strefy odpadów i gdzie jest właściwie zagospodarowany. 

 

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący 

z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. 

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 t.j.), 

zawierające: 

 

–firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

–adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 

terenie danej gminy: 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ZSEE pochodzący z gospodarstw domowych 

jest zbierany w PSZOK-ach działających na terenie Gminy. 

Jednocześnie na terenie gminy Stalowa Wola dwa razy w roku prowadzona jest 

mobilna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie  

z dostarczanym harmonogramem odbioru. 

 

 

Sporządziła - Adler Izabela - inspektor ds. gospodarki odpadami  


