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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 2021 r., poz. 888 z późn. zm.)

według danych z okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2021 - KOREKTA

Niniejsza  korekta  wynika  z  weryfikacji  sprawozdania  Wójta  Gminy  z  realizacji  zadań  z  zakresu

gospodarowania odpadami komunalnymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

I. 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. PreZero Recycling Południe Sp. z o. o., ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów,

3. Recykling Południe Sp. z o. o., ul. Rybnicka 155, 44-310 Radlin

II. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości  z  terenu  Gminy  Ornontowice  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów
komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

1. Instalacja Komunalna  PreZero Recycling Sp. z o. o., ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów,

2. Instalacja Komunalna COFINCO POLAND Sp. z o. o., ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój,

3. Instalacja Komunalna BEST-EKO Sp. z o. o., ul. Rycerska 101, 44-251 Rybnik,

4. Składowisko  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  PreZero  Recycling  Południe  

Sp. z o. o., ul. Szybowa 44, 43-193 Knurów,

5. Składowisko odpadów komunalnych COFINCO POLAND Sp. z o. o., ul. Dębina 36, 44-335

Jastrzębie Zdrój

III. Osiągnięte  przez  Gminę  Ornontowice  oraz  podmioty  odbierające  odpady  komunalne
na  podstawie  umowy  z  właścicielem  nieruchomości  wymagane  poziomy  przygotowania
do  ponownego  użycia  i  recyklingu,  składowania  odpadów  komunalnych  i  odpadów
pochodzących  z  przetwarzania  odpadów  komunalnych  oraz  ograniczenia  masy  odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Gmina Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice 

1. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu: 26,27% – wymagany poziom został 

osiągnięty,



2. poziom składowania: 26,18% - brak wytycznych dotyczących wymaganego poziomu dla roku 

2021,

3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania: 45,26% - brak wytycznych dotyczących wymaganego poziomu dla roku 2021.

REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o. o.
ul. Piotra Skargi 87
41-706 Ruda Śląska 

1. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu: 20,22% –  wymagany poziom został 

osiągnięty,

2. poziom składowania: bez obowiązku wyliczania przez podmioty,

3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania: 20,16% - brak wytycznych dotyczących wymaganego poziomu dla roku 2021.

PreZero Recycling Południe Sp. z o. o.
ul. Szybowa 44
44-193 Knurów

1. poziom przygotowania do ponownego użycia i  recyklingu:  7,73% –  wymagany poziom nie
został osiągnięty,
2. poziom składowania: bez obowiązku wyliczania przez podmioty,
3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych

do składowania: 5,3% - brak wytycznych dotyczących wymaganego poziomu dla roku 2021.

Recykling Południe Sp. z o. o.
ul. Rybnicka 155
44-310 Radlin

1. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu: 56,06% – wymagany poziom został
osiągnięty,

2.  poziom składowania: bez obowiązku wyliczania przez podmioty,

3.  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych

do składowania: 2,43% - brak wytycznych dotyczących wymaganego poziomu dla roku 2021.
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