
Informacje wynikające z obowiązku udostępnienia informacji na podstawie art. 3 ust. 2 
pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczące gospodarki 
odpadami w Gminie Jordanów Śląski: 

 

 

a) podmioty odbierające 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: 

 

Podmioty faktycznie świadczące usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w I półroczu 2019 r.: 

 

EKO-ŚLĘŻA SP. Z O.O. UL. WARSZAWSKA 4, 55-050 SOBÓTKA 

 

Podmiot znajduje się w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Jordanów Śląski pod numerem 

rejestrowym 2/2017. 

 

b) miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (ustalone w oparciu o sprawozdanie 

za I półrocze 2019) 

 

 zmieszane odpady komunalne: 

- Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych w Bielawie (ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa); 

 bioodpady, stanowiące odpady komunalne:  

- Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 

bioodpadów (kompostownia) w Zawiszowie (Zawiszów, 58-100 Świdnica) 

- Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 

bioodpadów (Kompostownia) w Bielawie (ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa 

 pozostałości z sortowania odpadów komunalnych: 

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawiszowie, Zawiszów 5, 58-

100 Świdnica 

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnie w Ścinawce Dolnej, Ścinawka 

Dolna 86, 57-409 Ścinawka Dolna 

 

 

 



c) osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie 

umowy z właścicielem nieruchomości, 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 

 

POZIOMY OSIĄGNIETE PRZEZ GMINĘ - dane za rok 2018 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

47 % 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania 

1 % 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych 

100 % 

 

 

d) punkty 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 rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania, 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) znajduje się 

w Jordanowie Śląskim ul. Daleka 2. Prowadzony jest przez Gminę Jordanów Śląski, z siedzibą 

ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski. 

 

PSZOK czynny jest w dni robocze od wtorku do soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy, tj:  

• wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 10:00 do 15:00 

• środa w godzinach od 12:00 do 18:00  

• sobota w godzinach od 10:00 do 14:00 

 

Rodzaje odpadów przyjmowane na PSZOK: 

1) 15 01 01 - opakowania z papieru i  tektury  (kartony,  pudełka papierowe, itp.); 

2) 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych; 

3) 15 01 03 - opakowania z drewna; 



4) 15 01 04 - opakowania z metali (puszki); 

5) 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe  (kartony po  napojach itp.); 

6) 15 01 07 - opakowania ze szkła; 

7) 16 01 03 - zużyte opony; 

8) 20 01 13 - rozpuszczalniki; 

9) 20 01 21 - lampy fluorescencyjne i  inne  odpady  zawierające rtęć; 

10) 20 01 27 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne; 

11) 20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27; 

12) 20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31; 

13) 20 01 33 -  Baterie  i  akumulatory  łącznie  z  bateriami  i akumulatorami wymienionymi 

w 16 06 01, 16 06 02  lub 16 06 03 oraz nie  sortowane  baterie  i  akumulatory  zawierające  

te baterie; 

14) 20 01 34 - baterie   i   akumulatory  inne   niż   wymienione w 20 01 33; 

15) 20 01 35 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż   wymienione   

w 20 01 21   i   20 01 23   zawierające niebezpieczne składniki; 

16) 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35; 

17) 20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37; 

18) 20 01 39 - tworzywa sztuczne (meble ogrodowe, wiadra,  miski, doniczki, itp.); 

19) 20 01 40 - metale; 

20) 20 01 80 - środki   ochrony   roślin   inne   niż  wymienione w 20 01 19; 

21) 20 01 99 - inne  nie   wymienione  frakcje  zbierane w sposób selektywny; 

22) 20 02 01 - odpady  ulegające  biodegradacji (gałęzie, liście, skoszona trawa); 

23) 20 03 77 - meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

24) 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; 

25) 17 01 02 - gruz ceglany; 

26) 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia. 

27) 20 01 11 - tekstylia 

 

 

e) zbierający 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), 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, 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18233050?cm=DOCUMENT


Zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Gmina Jordanów Śląski, z siedzibą 

ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski. 

Zużyty sprzęt zbierany jest na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w Jordanowie Śląskim, ul. Daleka 2. 

 

 

f) adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających 

w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze 

gminy są położone gospodarstwa rolne; 

 

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te 

odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie 

zezwolenie. 

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon 

powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, 

można oddać przedmiotowe odpady: 

 

 Nazwa podmiotu Adres Rodzaj zbieranych 

odpadów 

Kontakt 

1. Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo – 

Usługowe „Komart” Sp. z 

o.o. 

ul. Szybowa 44 

44-193 Knurów 

Folia, sznurek, 

opony rolnicze 

Tel. (32) 235 11 83 

2. Mundo Sp. z o.o. ul. Zielona 1 

59-300 Lubin 

Opony rolnicze Tel. (76) 842 63 50 

3. Grupa Recykl SA ul. Letnia 3 

63-100 Śrem 

Opony rolnicze Tel. (61) 281 06 11 

4. P.H.U. COTON IMPORT-

EXPORT 

Zdzisław Kotowicz 

ul. Chocimska 4 

49-304 Brzeg 

Opony rolnicze Tel. (77) 444 06 40 

5. Eko Spektrum 

Wojciech Jarczak 

ul. Wspólna 1 

45-837 Opole 

Folia Tel. 606-967-774 

6. P.P.H.U.” LECH-MET” 

Sylwester Lech 

ul. Kościuszki 9 

55-140 Żmigród 

Folia Tel. (71) 385 44 73 

7. INTEREKO Sp. z o.o. ul. 10 Sudeckiej 

Dywizji 

Zmechanizowanej 4 

45-828 Opole 

Folia, opony rolnicze Tel. (77) 474 72 19 

 


