
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 2018 r. poz. 1454) wg danych okresu 

sprawozdawczego obejmującego 2018 r. 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Ornontowice 

1. Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska 

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Energetyków 5, 

43-170 Łaziska Górne 

3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Bytowych Sp. z o.o., ul. Chudoby 4/1, 44-100 

Gliwice 

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ornontowice zmieszanych odpadów 

komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania 

1. Instalacja MBP “Komart” Sp. z o.o., ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów 

2. Instalacja MBP Cofinco Poland Sp. z o.o., ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój 

3. Oczyszczalnia Ścieków "Boguszowice” zarządzana przez BEST-EKO, ul. Rycerska 101, 44-

251 Rybnik 

4. Składowisko odpadów komunalnych “Komart” Sp. z o.o., ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów 

5. Składowisko odpadów komunalnych Cofinco Poland Sp. z o.o., ul. Dębina 36, 44-334 

Jastrzębie Zdrój 

 

Osiągnięte przez Gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania 

Gmina Ornontowice 

ul. Zwycięstwa 26a 

43-178 Ornontowice 

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania - 17,3% 

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 43,8% 

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

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100% 

Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. 

ul. Piotra Skargi 87 

41-706 Ruda Śląska 



1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania –  20,05 % 

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 31,42% 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Bytowych Sp. z o.o. 

ul. Chudoby 4/1 

44-100 Gliwice 

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania –  28,04% 

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 7,20% 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

ul. Energetyków 5 

43-170 Łaziska Górne 

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania –  25,13% 

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 131,20% 

 

 

 

 


