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INFORMACJA

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustflwy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porzqdku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy Sadowne jest:
- od 01 .0L2020 r. do 3I.10.2020 r. - Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku
SP. z o.o., ul. Węgrowska22r07-104 Stoczek.
- od 01 .11.2020 r. do 31.12. 2020 t' - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka zo.o,, ul. Gdańska69,07-100 Węgrów

Podmiotami uprawnionymi do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamięszkałych na terenie Gminy Sadowne są podmioty wpisane do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Sadowne https: i/www.bip.sadowne.pl/93,rejestr-dzialalnosci-regulowanej

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający zmieszane odpady komunalne,
odpady zielone oraz pozostałoŚci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadowne są:
- Zakład' Gospodarki Komunalnej w ostrowi Mazowieckiej SP. z o.o,
- Zakład Utylizacji odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej,
- PreZero Recycling Zachód SP. z o.o Instalacja do mechaniczno_biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych w Piotrowie Pierwsrym.
osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy
z właścicielem nieruchomości w 2020 roku:
- poziom recyklingu przygotowania do ponownego uŻycia i odzysku innymi metodami -

31,55
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składow ania - 15 r42

Punkt SelekĘwnej Zbiórki odpadów Komunalnych znajduje się miejscowości Sadowne
na działce ff eW. 609ll. Punkt czyruly jest od wtorku do piątku w godzinach 800 - 1600

otaz w soboty w godzinach 1100 - 1900 ( za vłyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych
od pracy), tel.720 656 159.
W Gminie Sadownę działa mobilny punkt selektywnej zbiórki. W 2020 r zbiórka
odbywała się w miesiącu marcu' kwietniu i pażdzierniku. Podmiotem odbierującym odpady
komunalne jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku SP. z o.o., ul. Węgrowska22,
07-104 Stoczek.
ZuŻyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierają:
- Zakład' Gospodarki Komunalnej w Stoczku SP. z o.o.' ul. Węgrowska 22, 07-104
Stoczek.
- ZaHad Gospodarki Komunalnej w Sadown€m prowadzi punkt zbiórki zuŻytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Punkt mieści się przy ul. Strażackiej 26 w Sadownem.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest bezpłatnie po wcześniejszym
zgłoszeniu telefonicznym: od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 , tęI. 25 675 32 40
lub 25 675 32 04
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