Informacja na podstawie art. 3 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) wg. danych
okresu sprawozdawczego obejmującego 2014r.
a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Ornontowice:
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o.
ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska
2. Remondis Sp. z o.o
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Oddział w Sosnowcu
ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec
3. Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Transgór
ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik
4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
5. EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Spółka Jawna
ul. Kościuszki 45A, 44-200 Rybnik
6. PTS Alba Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów
b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ornontowice zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
1. P.P.H.U. „Komart” Sp. z o.o.
ul. Szybowa 44, 44-194 Knurów
2. Confico Poland Sp. z o.o.
ul. Dębina 36, Jastrzębie Zdrój
3. Stacja Segregacji Odpadów
P.S.T. Transgór S.A.
ul. Norwida 34a, Jastrzębie Zdrój

4. Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych
ul. Kolberga 65, 44-251 Rybnik
5. Oczyszczalnia ścieków w Boguszowicach
zarządzana przez BEST-EKO
(kompostowanie w pryzmach)
ul. Rycerska 101, 44-251 Rybnik

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której
mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia
z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, 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:
Osiągnięte poziomy:
1. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania [%] – 0 – Wymagane max. 50%
2. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
[%] – 25,49 – Wymagane min. 14%
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3. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
[%] – 100 – Wymagane min. 38%
d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
– 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,
PSZOK
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
ul. Grabowa, 43-178 Ornontowice
Jest prowadzony we własnym zakresie przez Urząd Gminy
godziny przyjmowania odpadów:
od poniedziałku do piątku: 9.00 - 17.00 sobota, niedziela: nieczynne

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący
z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155),
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;
Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
1. PUK van Gansewinkel Sp. z o.o.
ul. Piotra Skargi 87
41-706 Ruda Śląska
Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy
Ornontowice:
1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
ul. Grabowa, 43-178 Ornontowice

