
INFORMACJA 
 

 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250) 

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie informuje, że: 

 

1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta  

Żuromin  jest firma : 

 

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o 

ul. Szpitalna 125 

09-300 Żuromin 

Tel. ( 0-23 ) 657 27 60 

 

2. Odebrane w 2015 r. z terenu Gminy i Miasta Żuromin zmieszane odpady komunalne,  odpady zielone 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazane były 

do poniższych instalacji: 

 

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

 

   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk,  Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem. 

          

        Kod odpadu 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) 

 

Ziemia Polska Sp.z o.o., kompostownia odpadów zielonych w m. Bielice, gm. Sochaczew 

 

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

                                                  z mechanicznej obróbki odpadów inne niż w 19 12 11 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk, Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem. 

           

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

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Gmina i Miasto Żuromin osiągnęła 27,81% poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczony łącznie dla 

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

recyklingu na 2015 r. wynosi 16%. Wobec powyższego Gmina i Miasto Żuromin osiągając wynik 27,81% 

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 2015 

rok do poziomu 50%. 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania dla Gminy i Miasta Żuromin w 2015 roku wyniósł 0%. 

 

4.     Podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2015 roku, które nie działały 

na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016 r. poz.250) oraz nie świadczyły takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym 

mowa w art. 6f ust. 2 w/w ustawy były: 

 

a) Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o , ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin. 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty w 2015 r. przez firmę Żuromińskie 

Zakłady Komunalne Sp. z o.o w Żurominie wyniósł 19,82 %.  

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania osiągnięty w 2015 r. przez firmą Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o w Żurominie 

wyniósł 0%. 

 

b) Zielone Miasto JAAR Recykling Sp. z o.o, ul. 30-lecia LWP 1, 06-500 Mława 

 

Poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty w 2015 r. przez firmę Zielone Miasto 

JAAR Recykling Sp. z o. o w Mławie wyniósł 100%. 

 

5.  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin 

znajduje się w miejscowości Brudnice (działka nr 36 – teren składowiska). 

Podmiotem prowadzącym PSZOK jest Gmina i Miasto Żuromin. 

 

PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach: 
 
Poniedziałek   7.00  - 15.00 
Wtorek   9.00  - 17.00 
Środa   7.00  - 15.00 
Czwartek   9.00  - 17.00 
Piątek   7.00  - 15.00 
Sobota   9.00  - 12.00 

 

 



6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest 

przez firmę Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o  w Żurominie dwa razy w roku sprzed posesji .  

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można 

dostarczać również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się 

w miejscowości Brudnice, gm. Żuromin. 

 

7. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Gminy 

i Miasta Żuromin: 

 

A. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin. 

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. Zielone Miasto JAAR Recykling Sp. z o.o Sp. k., ul. 30-lecia LWP 1, 06-500 Mława. 

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

Maja 48, 09-200 Sierpc. 

F. KOMA Sp. z o.o Sp. k., ul. Sikorskiego 19 C, 19-300 Ełk 

G. Błysk-Bis Sp. z o.o, ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki 

 

 

   
 

 


