SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
INFORMACJA ZGODNA Z ART. 3 UST. 2 PKT 9 USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

I. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej
gminy w 2019
Lp.

Nazwa firmy / Imię i Nazwisko przedsiębiorcy
Adres siedziby

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Ul. Łowcza 4; 17-200 Hajnówka
Pozostali przedsiębiorcy wpisani do rejestru działalności regulowanej

1
2
3
4
5
6

MPO Spółka z o. o. w Białymstoku
ul.42 Pułku Piechoty 48; 15 – 950 Białystok
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSBUD” Mgr inż. Walenty Pacewicz
ul. Saturna 54; 15 – 680 Białystok
Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne "Astwa" Sp. z o.o.
ul. Kombatantów 4; 15 – 102 Białystok
Przedsiębiorstwo komunalne sp. z o.o.
Ul. Studziwodzka 37; 17 - 100 Bielsk Podlaski
KOMA Sp. z o. o. Spółka komandytowa
Ul. Sikorskiego 19 c; 19 - 300 Ełk
Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk
Ul. Przykoszarowa 22A; 18 - 400 Łomża

II. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania
Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady
komunalne

P.U.H.P. „LECH
Sp. Z o. o. , ul.
Kombatantów 4,
15-110 Białystok”

Zakład
Unieszkodliwiania
Odpadów
Komunalnych
w Białymstoku

Rodzaj i kod
odebranych odpadów
komunalnych

Masa odebranych
odpadów komunalnych
[Mg]

niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
20 03 01

4.456,81

odpady ulegające
biodegradacji
20 02 01

89,420

1

III. Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
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
Poziom 2018 r.

Wymagany
[%]

Osiągnięty
przez
Gminę [%]

Osiągnięty przez podmioty
odbierające odpady
komunalne na podstawie
umowy z właścicielem
nieruchomości [%]

ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych
do składowania
recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła odebranych z obszaru gminy
recyklingu do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów
komunalnych (inne odpady niż
niebezpieczne odpady budowlane
i rozbiórkowe)

≤ 40,00

69,36

-

≥ 30,00

55,49

-

≥ 50,00

48,73

-

IV. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy
Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Jest on prowadzony przez PUHP
„LECH" Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kombatantów 4.
PSZOK jest czynny pięć dni w tygodniu z wyjątkiem wtorków, świąt i dni wolnych od pracy:
1) Poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 18.00
2) sobota w godz. 7.00 - 15.00
Szczegółowe informacje na przedmiotowy temat na stronie: www.juchnowiec.gmina.pl –System
Gospodarowania Odpadami – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
V. Zbierający 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.
Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy
1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można
oddawać do ww. PSZOK.
2. Punkty skupu złomu:
a) Skup złomu stalowego i metali kolorowych „Metal – Skład” Hryniewicz 75 D
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b) PH METAL – RUD Rudak Krzysztof, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka, ul. Dworcowa 1
w miejscowości Kleosin 16 – 001, ul. Zambrowska 18
Aktualnie odbierającym odpady komunalne od mieszkańców gminy, w tym zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny jest PUK Sp. z o.o.
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