
Poziomy odzysku odpadów komunalnych w 2013 roku: 

1. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania – 4,7 % 

2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 36,68 %. 

3.  Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% 

Ww. poziomy odzysku mieszczą się w granicach wymaganych przepisami prawa na dany rok 

kalendarzowy.  

Ww. poziomy odzysku mieszczą się w granicach wymaganych przepisami prawa na dany rok 

kalendarzowy. 

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2013 roku: 

1. MPK Sp. z o.o. , Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i 

instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w m. Ławy, gm. Rzekuń, 

2. PU HETMAN Sp. z o.o. w Warszawie – Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych w Nadarzynie, ul. Turystyczna 38,05-830 Nadarzyn 

3. BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Instalacja mobilna do sortowania odpadów zmieszanych, 

m. st. Warszawa, ul. Wólczyńska 249, 

4. AG-COMPLEX Sp. z o.o. w Warszawie- Instalacja d segregowania zmieszanych 

odpadów  komunalnych – mobilny przesiewacz bębnowy, m. st. Warszawa, ul. Marywilska 44, 

5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku, Zakład mechaniczno-biologicznego 

przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych 

w m., Poświętne, 09-100 Płońsk, 

6. Błysk-bis Sp. z o.o. Maków Mazowiecki, Sortownia, 

7. Sater Otwock Sp. z o.o. w Otwocku – Składowisko odpadów komunalnych w Otwocku –Świerku, 

gm. Otwock. 

8. EKO TRANS Sp. z o.o. w Markach Linia do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych  

i selektywnie zebranych wraz ze stacją przeładunkową, Marywilska 44, 03-042 Warszawa 

9. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa, Instalacja do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Kampinoska, 1, Warszawa  

10. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – spalarnia powiązana z sortownią i kompostownią, ul. 

Gwarków 9, 04-459 Warszawa 

11. MPK Sp. z o.o. Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego, ul. Przemysłowa 45, ławy 07-411 

Rzekuń.  

12. Remondis Sp. z o.o. Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w 

m. st. Warszawa ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa 

13. Składowisko odpadów w m. Uniszki Cegielnia, zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., 

Uniszki cegielnia, 06-513 Wieczfnia Kościelna 


