INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW NA PODSTAWIE ART. 3 UST. 2 PKT 9 USTAWY O
UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
1. Informacja dot. podmiotów 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.
Podmiotem odbierającym odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe tylko przez cześć roku, z którym obecnie Gmina Sobienie-Jeziory ma
podpisaną umowę, jest REMONDIS Otwock Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Johna Lennona 4
w Otwocku.
2. Informacja dot. miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania.
Odpady komunalne odebrane z terenu gminy Sobienie-Jeziory są zagospodarowywane przez
poniższe instalacje:
 REMONDIS Sp. z o.o. – Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa;
 P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska - Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów Wola Ducka 70a, 05-408 Glinianka;
 P.U. HETMAN Sp. z o.o. - Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn;
 BYŚ Wojciech Byśkiniewicz - Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa;
 Zakład Recyklingu – Kompostowanie w technologii pryzm otwartych mechanicznie
przekładanych Dęborzyce 11a, 62-045 Pniewy;
 Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. – Kompostownia Stare Lipiny
Al. Niepodległości 253,05-200 Wołomin;
 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. – Składowisko ul. Paderewskiego 3,
99-340 Krośniewice;
 Amest Otwock Sp. z o.o. – Składowisko Odpadów Komunalnych Świerk, 05-400 Otwock;
 Składowisko Odpadów Komunalnych w Kraśniczej Woli 05-825 Kraśnicza Wola;
 Składowisko NOVAGO Sp. z o.o. Uniszki Cegielnia 32A, 06-513 Wieczfinia Kościelna.
3. Informacja o osiągniętych w 2018 r. przez gminę:
 poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
wyniósł: 0,29 % (poziom uzyskany jest mniejszy od poziomu określonego w rozporządzeniu,
który wynosi: 40 %),
 poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wyniósł: 100 % (wymagany min.
50 %),
 poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła, wyniósł: 48,75 % (wymagany min. 30 %).
4. Informacja dotycząca punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest samodzielnie
przez gminę, znajduje się na Targowisku Mój Rynek ul. Mały Rynek 10, 08-443 Sobienie-Jeziory.
GPSZOK czynny jest w ostatnią środę każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach:
 styczeń od 7:00 do godz. 15:00;
 luty od 7:00 do godz. 15:00;
 marzec od 10:00 do godz. 18:00;
 kwiecień od 7:00 do godz. 15:00;
 maj od 10:00 do godz. 18:00;
 czerwiec od 7:00 do godz. 15:00;
 lipiec od 10:00 do godz. 18:00;
 sierpień od 7:00 do godz. 15:00;
 wrzesień od 10:00 do godz. 18:00;
 październik od 7:00 do godz. 15:00;
 listopad od 10:00 do godz. 18:00;
 grudzień od 7:00 do godz. 15:00;
5. Informacja o 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 i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688 z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r.
poz. 650).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest na
ternie GPSZOK ul. Mały Rynek 10, 08-443 Sobienie-Jeziory oraz od nieruchomości po
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do Urzędu Gminy tel. 25 685 80 90 w. 42 i odbierany
przez P.P.H.U POLBLUME Zbigniew Miazga z siedzibą ul. 11-go Listopada 35, 05-502 Piaseczno.

