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 2020 r. poz. 1439 ), Gmina Lubaczów informuje o:
a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej
gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Kontakt

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

ul. Przemyska 15, 37-500
Jarosław

16 621 63 87

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu danej gminu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania;
Kod odpadów

Rodzaj odpadów

15 01 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

15 01 02

Opakowania z
tworzyw
sztucznych
Opakowania ze
szkła

15 01 07

16 01 03

Zużyte opony

17 01 01

Odpady betonu
oraz gruz
betonowy z
rozbiórek i
remontów
Lampy
fluorescencyjne i
inne odpady
zawierające rtęć
Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne
niż wymienione w
20 01 21 i 20 01
23 zawierające
niebezpieczne
składniki5)
Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne
niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne

20 01 21*

20 01 35 *

20 01 36

20 03 01

Nazwa instalacji, do której zostały
przekazane odpady komunalne
Sortownia odpadów komunalnych
zmieszanych, kompostownia frakcji
podsitowej
Sortownia odpadów komunalnych
zmieszanych, kompostownia frakcji
podsitowej
Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w
Pełkiniach
Instalacja technologiczna: linia do produkcji
granulatu gumowego
Przedsiebiorstwo wielobranżone Grzegorz
Portas
- kruszarka BB100T

Adres instalacji
Młyny 111 A,
37-552 Młyny
Młyny 111A,
37-522 Młyny
Pełkinie 136 A,
37-511 Wólka
Pełkińska
Rożniatów 4,
37-205 Zarzecze
Makowisko 66, 37500 Jarosław

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego

ul. Metalurgiczna 15
C, 20 -234 Lublin

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego

ul. Metalurgiczna 15
C, 20 -234 Lublin

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego

ul. Metalurgiczna 15
C, 20 -234 Lublin

Sortownia odpadów komunalnych
zmieszanych, kompostownia frakcji
podsitowej

Młyny 111 A,
37-552 Młyny

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

20 01 01

Papier i tektura

Sortownia odpadów komunalnych
zmieszanych, kompostownia frakcji
podsitowej
Sortownia surowców wtórnych Baza MZK
Leżajsk

Młyny 111 A,
37-552 Młyny
ul. Podolszyny 1, 37300 Leżajsk

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy
właścicielem nieruchomości, w danych roku kalendarzowym, wymaganych poziomach
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywania do składania
Za rok 2018 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:
1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych
do
składowania
–
0%
(poniżej
wyznaczonego
progu)
(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2018 r. dopuszczalny poziom masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2018 roku 40%)
2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,78% (powyżej wyznaczonego progu)
(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 30%)
3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (powyżej wyznaczonego
progu).
(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 50%)
d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy wraz ze
wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania,
Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych

Załuże 361, 37-600 Lubaczów

Godziny otwarcia



wtorek, czwartek w godz.
09:00 – 17:00
pierwsza sobota miesiąca
w godz. 08:00 – 13:00

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym (Dz.
U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018r. poz. 650), zawierające:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
- adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego na terenie danej gminy;
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy
Lubaczów zbierany jest dwa razy do roku wraz ze zbiórką odpadów komunalnych
wielkogabarytowych przez podmiot odbierający odpady komunalne
Dodatkowo przyjmowany jest w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położony
w miejscowości Załuże 361.
Ponadto zgodnie z:


art. 42. ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca detaliczny i
sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw



domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy
sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
art. 42a. ust.1. wyżej cyt. ustawy prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy
naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub
właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia
zużytego sprzętu.

f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach
rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone
gospodarstwa rolne;
Lp.
1.

Nazwa
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

2.

TRANSPRZĘT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

3.

„DEZAKO” Sp. z o.o.

Adres
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300
Leżajsk
Zabłotce 51, 38-500 Sanok
Ul. Rzeszowska 14, 39-200
Dębica

