
Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za 2017 rok 

 

1. Miejscem zagospodarowania odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania jest z terenu gminy Waśniów jest 

składowisko odpadów komunalnych w Janiku ul. Borowska 1, 27-415 Kunów.  

Ilość odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych przez przedsiębiorców wynosi 

359,660 Mg. 

Ilość odpadów o kodzie 20 03 01 dostarczonych w 2017 roku z terenu Gminy Waśniów 

na składowisko w Janiku wynosiła 362,660 Mg. 

Wszystkie zmieszane odpady komunalne na składowisku w Janiku zostały poddane obróbce 

mechanicznej. W wyniku procesu mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów 

komunalnych wytworzono część odpadów (o kodzie 19 12 12), które poddano składowaniu, 

zaś część odpadów (o kodzie 19 12 12), które podano odzyskowi – wytworzenie paliwa 

RDF. 

Przedsiębiorca odbierający segregowane odpady komunalne (np. zmieszane odpady 

opakowaniowe, odpady wielkogabarytowe) poddaje je selekcji, a następnie przekazuje 

do odzysku i recyklingu firmom o odpowiednich uprawnieniach. Pozostałości z sortowania 

tych odpadów przeznaczone do składowania zostały przekazane na składowisko w Janiku. 

Odpadów zielonych w 2017 roku na terenie Gminy Waśniów nie odebrano. 
 

2. Podmiotem odbierającym odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, jak 

i niezamieszkałych (sklepów, urzędów itp.) w 2017 roku była firma: REMONDIS Sp. z o.o. 

ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Gulińskiego 

13a, 27-400 Ostrowic Świętokrzyski tel. 41 262 41 00. Firma ta został wybrana w drodze 

przetargu zamówień publicznych. 
 

3. Mieszkańcy Gminy Waśniów mogli bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów (PSZOK) zorganizowanym został na terenie oczyszczalni ścieków 

w Pękosławicach następujące odpady: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 

opony, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów, przeterminowane lekarstwa, zużyte 

baterie i akumulatory, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, inne odpady 

niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. PSZOK czynny był pięć 
dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. Numer telefonu 

do kontaktu: 500 152 432.  

PSZOK prowadzony był przez REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, 

Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Gulińskiego 13a, 27-400 Ostrowic Świętokrzyski 

Dodatkowo przeterminowane lekarstwa można oddawać w siedzibie: Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Waśniowie ul. Rynek 2A oraz w Garbaczu nr 107. 

Natomiast zużyte baterie i akumulatory zbierane były w Urzędzie Gminy w Waśniowie 

ul. Rynek 24 oraz w każdej szkole na terenie naszej Gminy (PSP w Waśniowie ul. Kunowska 

2, Gimnazjum w Waśniowie ul. Kunowska 2, PSP w Boleszynie - Boleszyn nr 74, 

PSP w Mominie - Momina nr 20, PSP w Nowym Skoszynie - Nowy Skoszyn nr 130) 
 

4. Gmina Waśniów w 2017 r. osiągnęła następujące poziomy: 

a)  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania – 18,09% 

b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 22,10% 

c) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – -%. 

Należy wyjaśnić, że w 2017 roku nie zostały odebrane od właścicieli nieruchomości inne 

niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe. Skoro odebrano 0 Mg tych 

odpadów to nie można wyliczyć poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia innymi metodami tego rodzaju odpadu, stąd też poziom nie został wyliczony 

i wynosi -. 

 


