
 

 Roczna informacja w zakresie danych podmiotu odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zaklików za rok 2016.  

( na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach Dz. U z 2016 poz. 1020 z późniejszymi zmianami)  
 

 

1. Odpady komunalne zmieszane i segregowane z terenu Gminy Zaklików odbierane były przez 

Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. ul. Komunalna 1 w Stalowej Woli.  

 

2. Zebrane odpady komunalne zmieszane i pozostałości po sortowaniu zostały zagospodarowane w 

następujących miejscach:  

 

- w regionalnej instalacji tj .Zakładzie Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów  

Komunalnych MZK sp z o.o , 37-450 Stalowa Wola ul. COP 25 w ilości 924,10 Mg  

 

 

3. Odpady zielone zostały zebrane przez Miejski Zakład Komunalny sp z o.o. ul. Komunalna 1 w 

Stalowej Woli . Zebrane odpady w ilości 75,26 Mg zostały zgromadzone na terenie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów i następnie przekazane do kompostowania do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu północnego- Kompostownia osadów i 

biokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk.  

 

4. Gmina osiągnęła wskaźnik recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru , metali , 

tworzyw sztucznych i szkła na poziomie 48,75% 

 

5. Gmina osiągnęła wskaźnik recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych na poziomie 100% 

 

 

4. W roku 2016 na terenie gminy  funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK)-Selektynka. w Zaklikowie przy ul. Targowej 2. Selektynka prowadzona jest przez gminę 

.Czynna od wtorku do piątku w godzinach od 10
00

 do 18
00

 i w soboty w godzinach od 8
00

 do 16 
00 

 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny był zbierany w Selektynce i przekazany do podmiotu 

posiadającego zezwolenie na zbieranie odpadów tj Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu 

Elektrycznego i Elektronicznego Przedsiębiorstwo Gospodarki odpadami MB Recykling sp z o.o. ul. 

Czarnowska 456, 26-065 Piekoszów  


