
Informacja Gminy Niebylec w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi za 2015 rok. 

 
Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuję o: 

 

a) Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych:  

- Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy z siedzibą, 38-200 Jasło  

ul. Hankówka 28,  

Podmioty odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych:  

-  Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy z siedzibą, 38-200 Jasło  

ul. Hankówka 28, 

-   Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa, 

- Zakład Produkcyjno-Usługowy Zenon Haligowski, Glinik Charzewski 117,  

    38-100 Strzyżów. 

 

b) Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania:  

- Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki/ Wolica, 

Produkcja, Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 

Jasło, 

- Sortownia odpadów zmieszanych P.H.P.U ZAGRODA Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 

38B, 38-100 Strzyżów.  

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Strzyżowie,  

ul. 1-go Maja, 38-100 Strzyżów, PGKiM Sp z o.o., ul. Południowa 3,  

38-100 Strzyżów, 

- Składowisko Odpadów Komunalnych w Kozodrzy (Gminny Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z o.o.), 39-103 Ostrów 225. 

 

c) Poziomy odzysku osiągnięte w 2015 r.: 

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła: 46,3%, 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania: 3,1%, 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 89%. 

 

d) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 

Na terenie Gminy Niebylec odbiór opadów komunalnych od mieszkańców odbywa 

się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dodatkowo organizowane są objazdowe 

zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych i rozbiórkowych. 

 

e) Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący  

z gospodarstw domowych: 



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy mogą oddać w sklepach przy 

zakupie nowego lub wystawić na trasie objazdu w trakcie mobilnej zbiórki 

odpadów komunalnych. 

 


