
Urząd Gminy w Sieroszewicach informuje, o osiągniętych poziomach przez gminę  oraz 

przez podmioty  odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie 

działają na podstawie umowy zawartej w wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych oraz nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki . 

Tabela 1. Zestawienie osiągniętych poziomów w roku 2013 i 2014 przez gminę. 

Nazwa poziomu 
Osiągnięty 

poziom za 2013 r. 

Poziom recyklingu, i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła 

10,20 % 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania 
102,63 % 

Nazwa poziomu 
Osiągnięty poziom 

za 2014 r. 

Poziom recyklingu, i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła 

36,72 % 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania 173,75 % 

  

Tabela 2. Zestawienie osiągniętych poziomów w roku 2013 i 2014 przez podmioty nie działające na 

podstawie umowy zawartej w wyniku przetargu. 

Nazwa poziomu 

Osiągnięty 
poziom za I 
kwartał 2013 r. 

Osiągnięty 
poziom za II 

kwartał 2013 

Nazwa podmiotu 

Poziom recyklingu, i 
przygotowania do ponownego 
użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła 

46,2 % 402 % 
PUK S.A. ul. Bażancia 1A, 
62-800 Kalisz 

---------------- 80,2% 

EKO-REGION Sp. z o.o. 
ul. Bawełniania 18, 97-
400 Bełchatów 

11,14 % 17,26 % 

ZOiGO „MZO’ S.A. ul. 
Staroprzygodzka 136, 
63-400 Ostrów 
Wielkopolski 

Poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
przekazywanych do 
składowania 

1,8% 1,9% 
PUK S.A. ul. Bażancia 1A, 
62-800 Kalisz 

------------------ 16,3 % 

EKO-REGION Sp. z o.o. 
ul. Bawełniania 18, 97-
400 Bełchatów 

Nazwa poziomu Osiągnięty poziom za 2014 r. 
Osiągnięty poziom za 
2014 r. 



Poziom recyklingu, i 
przygotowania do ponownego 
użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła 

------------------------ -------------------------- 

Poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
przekazywanych do 
składowania 

----------------------------- ---------------------- 

  

 


