
INFORMACJA 

 
 
Urząd Gminy i Miasta w śurominie informuję, Ŝe zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.9 ustawy                 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm). 

 

1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy i Miasta  śuromin  jest firma : 

 

śuromińskie Zakłady Komunalne 

ul. Szpitalna 125 

09-300 śuromin 

Tel. ( 0-23 ) 657 27 60 

 

2. W 2014 r. z terenu Gminy i Miasta śuromin odebrane zmieszane odpady komunalne,  

odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania, przekazane były do poniŜszych instalacji. 

 

Kod odpadu 20 03 01 (niesegregowane – zmieszane odpady komunalne) 

 

a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 

09-100 Płońsk, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem. 

b) Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. Zakład 

mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 

c)   Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu – sortownia zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz selektywnie zebranych, m. Rachocin, gm. Sierpc. 

          

        Kod odpadu 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) 

 

a) Ziemia Polska Sp.z o.o. , ul. Partyzantów 4, 04-850 OŜarów Mazowiecki 

 

       Kod odpadu 19 12 12 (inne odpady – w tym zmieszane substancje i przedmioty)                       

                                                  z mechanicznej obróbki odpadów inne niŜ w 19 12 11 

 

a) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu – Składowisko odpadów komunalnych 

w m. Rachocin, gm. Sierpc 

b) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4,               

09-100 Płońsk, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem. 

c)   Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp.z o.o. Zakład 

mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów. 

           



3.  Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.          

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Gmina    

i Miasto śuromin osiągnęła 21,14% poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego uŜycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczony łącznie dla 

wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgodnie z w/w 

rozporządzeniem poziom recyklingu na 2014 r. wynosi 14%. Wobec powyŜszego Gmina 

i Miasto śuromin osiągając wynik 21,14% wywiązała się z obowiązku narzuconego 

przedmiotowym rozporządzeniem. 

                         

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku     w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 

ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. 2012 r. poz. 676), Gminy zostały zobowiązane 

do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 

w 1995 roku za 2014 rok do poziomu  50%.Gmina i Miasto śuromin za 2014 rok 

osiągnęła 21,18 % poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

 
4.  ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany 

jest przez firmę śuromińskie Zakłady Komunalne w śurominie dwa razy w roku sprzed 

posesji .  

 

5. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez 

Burmistrza Gminy i Miasta śuromin: 

 

A. śuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Szpitalna 125, 09-300 śuromin. 

B. SITA PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock. 

C.  REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o., ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin. 

D. Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o., ul.Płocka 102, 06-500 Mława. 

E. S.C. ,,Zielone Miasto’’ J. Smoliński, A. Smolińska, ul. 30-lecia LWP 1, 06-500 Mława. 

F.  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,EMPEGEK’’ Sp. z o.o., ul. Konstytucji  3-

go Maja 48, 09-200 Sierpc. 

 

 

   
 
Szczegółowe informacje odnośnie w/w firm znajdują się w: 
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32333 


