
Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku 
kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 
określonych w art. 3b ust. 1 i 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) 
 
Wymagany do osiągnięcia w 2020 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 
odpadów komunalnych Ppmts (%) ≥ 50 
 
Wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do dnia 16 lipca 2020 r.  
Tr(%) ≤35   
 
Wymagany do osiągnięcia w 2020 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr ≥ 70 
 
 

 

Osiągnięty w 2020 r. poziom 
recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów 
komunalnych Ppmts (%) 

Poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 
do 16 lipca 2020 r. Tr (%) 
 

Osiągnięty w 2020 r. poziom 
recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów 
budowlanych 
i rozbiórkowych P br (%) 

Remondis Sp. z o.o. 
Oddział w Sosnowcu 
ul. Baczyńskiego 11 
41-203 Sosnowiec 

50,5 nd nd 

P.P.U. ”PRODREX” Sp. z o.o. 
ul. Wolności 92d 
43-229 Rudołtowice 

77,47 nd nd 



Z.U.H. Eko-Plus S.C. 
ul. Ślepa 10 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

51,94 0 nd 

Z.U.H.P. Kom-Gaz Sp. z o.o. 
ul. Legionów 85 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

89,61 8,72 100,00 

Sanit-Trans Sp. z o.o. 
Międzyrzecze 383 
43-392 Międzyrzecze Górne 

53,62 0 nd 

P.H.U Operatus 
Marian Krajewski 
ul. Cyniarska 38 
43-300 Bielsko-Biała 

52 36,9 
 
 

 

nd 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Mirosław Olejarczyk 
Wola Jachowa 
26-008 

35,67 nd 
 
 
 

nd 

PreZero Service Południe Sp. z o.o. 
ul. Kokotek 33 
41-700 Ruda Śląska 

4,18 0,08 nd 

 

 

 


