Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399 ze zm.) informuje:
1. W 2013 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźmin
Wielkopolski odbierane są przez następujące firmy: Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. o. o.,
ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Eko – Skórtex Gizałki Sp.
z o. o., ul. Malinowa 24 g, Piotrowice, 62-400 Słupca, Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o.,
oddział Kościan, ul. Ks. Bączkowskiego 6, 64-000 Kościan.
2. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczone do składowania zagospodarowane są przez podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
w następujących instalacjach:
Zmieszane odpady komunalne:
 Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych ul.
Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wlkp., zarządzana przez Zakład Oczyszczania
i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A., ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wlkp.,
 Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin, zarządzana przez Zakład Gospodarki Odpadami
Sp. z o. o., Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin,
 Sortownia odpadów komunalnych ul. Ceglarska 45, 63-700 Krotoszyn, zarządzana
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul.
Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn,
 Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul.
Sułańska 1, 62-500 Konin, zarządzana przez MZGOK, ul. Sułańska 1, 62-500 Konin.
Odpady zielone:
 Kompostownia, ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wlkp., zarządzana przez
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A., ul. Staroprzygodzka 138,
63-400 Ostrów Wlkp.
Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:
 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Staroprzygodzka 121,
63-400 Ostrów Wlkp., zarządzane przez Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami
„MZO” S.A., ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wlkp.
3. Osiągnięte przez Gminę Koźmin Wielkopolski wymagane poziomy recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r.
 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi: 19,51%
(wymagany poziom został osiągnięty).
 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania wynosi: 26,59% (wymagany poziom został
osiągnięty).

4. Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej
usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art.
6f ust. 2 wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r.
a) Koźmińskie Usługi komunalne Sp. z o. o. , ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin
Wielkopolski.
 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
wynosi: w I kwartale 42,36%, w II kwartale 49,30%,
b) Eko – Skórtex Gizałki Sp. z o. o., ul. Malinowa 24 g, Piotrowice, 62-400 Słupca.
 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
wynosi: w I kwartale 17,5%, w II kwartale 18,0%, w III kwartale 28,10%,
w IV kwartale 23,76%,
 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania wynosi: w III kwartale 16,44 %, w IV kwartale
41,95%.
5. Na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski w 2013 r. nie utworzono Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
6. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący
z gospodarstw domowych:
 do 31 lipca 2013 r. zużyty sprzęt odbierały następujące firmy: Koźmińskie Usługi
Komunalne Sp. z o. o., ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Eko – Skórtex
Gizałki Sp. z o. o., ul. Malinowa 24 g, Piotrowice, 62-400 Słupca, Remondis Sanitech
Poznań Sp. z o. o., oddział Kościan, ul. Ks. Bączkowskiego 6, 64-000 Kościan.
 od 1 lipca 2013 r. zużyty sprzęt odbiera firma wyłoniona w drodze postępowania
przetargowego tj. Eko – Skórtex Gizałki Sp. z o. o., ul. Malinowa 24 g, Piotrowice, 62400 Słupca zgodnie z harmonogramem odbioru.
Punkt sprzedaży przyjmujący zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: Sklep AGD RTV
„Arka”, ul. Krotoszyńska 4, 63-720 Koźmin Wielkopolski. Przy zakupie nowego sprzętu 1 za 1
tego samego rodzaju.
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