SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE FREDROPOL W 2016 ROKU
zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach
I. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Fredropol.
1. Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 104,
tel.: 16 678 24 84
II. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Fredropol zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
1. Zakłady Usługowe „POŁUDNIE” Spółka z o. o. w Krakowie, ul. Lubicz 14, 31-504 Kraków –
Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, kompostownia w Przemyślu,
ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl,
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa –
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej – Młyny 111A,
37-552 Radymno.
III. Osiągnięty przez gminę Fredropol wymagany poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania za 2016 rok.
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Dla roku 2016 poziom ograniczeń masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania wynosi 45 %, a więc za rok 2016 wymagany poziom redukcji
został osiągnięty. Wyliczenia dokonano zarówno dla nieruchomości zamieszkałych jak i
niezamieszkałych, pomimo że gmina nie objęła systemem gminnym nieruchomości
niezamieszkałych.
Osiągnięty za rok 2016 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów
zbieranych w sposób selektywny tj.; papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wyniósł 22,79 %,
a więc wymagany poziom odzysku dla tych frakcji surowców został osiągnięty (wymagany 18 %).
Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów

komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazywane były do dwóch RIPO-ków
prowadzących działalność w regionie wschodnim tj.: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„EMPOL” w Tylmanowej, Os. Rzeka 133 – Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych,
kompostownia frakcji podsitowej w Młynach oraz Zakłady Usługowe „POŁUDNIE” Spółka z o. o.
w Krakowie – Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, kompostownia w Przemyślu.
Ogółem przekazano na te instalacje 678,98 Mg odpadów o kodzie 20 03 01.
Na terenie gminy w roku 2016, nie odebrano odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Wymagany
poziom recyklingu został osiągnięty.
IV. Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw
domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym.
1. Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 104,
tel.; 16 678 24 84

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych z terenu gminy Fredropol:
1. Bogusława Dybek, Zakład Oczyszczania „BiM Dybkowie”, 37-710 Żurawica ul. W. Witosa 48.
2. Trans-Formers KARPATIA Sp. z o. o. w Tarnowie, Zakład w Przemyślu, 37-700 Przemyśl,
ul. Wernyhory 23.
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 104.
4. EKOLINE Usługi Komunalne, 37-716 Orły, Niziny 290.
5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133.
6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel, 38-500 Sanok,
Zabłotce 51.

