
Tytuł: Informacje wymagane ustawowo

Konsorcjum firm:
EKOM Maciejczyk Sp. J. z siedzibą w Nowinach, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny
(Lider Konsorcjum)
Adam Bielas CZYSTOPOL z siedzibą we Włoszczowie, ul. Partyzantów 114, 29-100
Włoszczowa (Członek Konsorcjum)

Nazwa i adres zarządzającego instalacją:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Przedborska, 29-100 Włoszczowa

Nazwa i adres instalacji:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Włoszczowa – Instalacja
Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych
ul. Przedborska, 29-100 Włoszczowa

Podmiot  odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  z  terenu
Gminy Małogoszcz

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Małogoszcz zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczanych do składowania

Osiągnięte przez Gminę Małogoszcz wymagane poziomy recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania
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dopuszczalny osiągnięty wymagany osiągnięty wymagany osiągnięty

2013 1120,0 50 23,11 12 36,76 36 100

2014 1616,5 50 48,56 14 69,29 38 100

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012,
poz. 676)
2.Rozporządzenie 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. 2012, poz. 645)

Nazwa i adres podmiotu:

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego MB Recycling
Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. K. w Kielcach
ul. Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce
Zakład Przetwarzania Odpadów, 26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 56

Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący
z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1155
ze zm.)


