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 2016 r., poz. 250 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.
Zmieszane odpady komunalne odbierane z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych
z terenu gminy Małkinia Górna dostarczane są do:
- Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach –Instalacja regionalna do mechanicznobiologicznego przetwarzana odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2,
08-125 Suchożebry,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., Instalacja regionalna
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Starym Lubiejewie,
ul. Łomżyńska 11, gm. Ostrów Mazowiecka.
III. OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU
Gmina Małkinia Górna w 2016 roku osiągnęła następujące poziomy:
22,2 % - 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,
21 % - 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 14 grudnia 2016r. w
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz.2167).
IV. Na terenie Gminy Małkinia Górna działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) , który znajduje się na terenie bazy Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej 144.
Zużyty sprzęt RTV, AGD można dowozić do punktu codziennie od Poniedziałku do Piątku w
godzinach od 700 do 1500 .

Odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz itp.) wystawione przed posesję
będą odbierane w dniach:
25.04.2017r. i 19.09.2017r. w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek, Poniatowo,
Grądy, Małkinia Mała -Przewóz, Prostyń, Kiełczew.

26.04.2017r. i 20.09.2017r. w miejscowościach: Orło, Niegowiec, Żachy-Pawły,
Daniłowo, Daniłowo-Parcele, Daniłówka Druga, Daniłówka Pierwsza, Błędnica,
Podgórze -Gazdy, Rostki - Piotrowice, Rostki Wielkie, Zawisty Podleśne, Kańkowo.
27.04.2017r. i 21.09.2017r. w miejscowości Małkinia Górna ulice: Brokowska, Kościelna,
1 Maja, Ostrowska, Strażacka, Nurska, Piaski, Wilczyńskiego, Lipowa, Sienkiewicza,.
Mickiewicza, Biegańskiego, Kolejowa, Przedszkolna, Cicha 1, Leśna, Domki
Nauczycielskie, Osiedle 40-lecia oraz miejscowościach: Zawisty Nadbużne, Sumiężne,
Klukowo, Glina, Małkinia Dolna.

