DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn.zm.) Gminy udostępniają na stronie
internetowej urzędu gminy informację o:

I.

PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

Na terenie Gminy Małkinia Górna odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców
nieruchomości

zamieszkałych

zajmuje

się:

Zakład

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna.
Od nieruchomości niezamieszkałych (np. prowadzących działalność gospodarczą, bądź firm),
odpady mogą odbierać wszystkie firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej, który
dostępny jest na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Małkinia Górna pod adresem
bip.malkiniagorna.pl.

II.

MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Małkinia Górna
wskazuje podmiotom odbierającym odpady miejsca do zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu gminy. Miejsca te są wskazane w Uchwale Nr 212/12 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 –2017 z
uwzględnieniem lat 2018 –2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7849 z późn.zm.). Gmina
Małkinia Górna została przydzielona do regionu ostrołęcko – siedleckiego.

III.

OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU

Gmina Małkinia Górna w 2015 roku osiągnęła następujące poziomy:
 44,0 % - w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
 100 % - w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 13,2 % - w zakresie ograniczenia

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji kierowanych do składowania.
Wszystkie przedstawione poziomy zostały przygotowane i opracowane zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U z 2012
r. poz. 676) oraz Rozporządzeniem 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).

