
INFORMACJE O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE 

RADZYŃ PODLASKI ZA 2016 r.

Zgodnie  z  art.  3  ust.  2  pkt.  9  ustawy z  dnia  13 września  1996 roku o  utrzymaniu  czystości  i
porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski podaje do
publicznej wiadomości informacje o:

a)  podmiocie  odbierającym  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  z  terenu  miasta
Radzyń Podlaski;

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie
przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo zamówień
Publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów
komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i  niezamieszkałych z terenu miasta
Radzyń Podlaski świadczy:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim
adres siedziby: ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski.

b)  miejscu  zagospodarowania  przez  podmiot  odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli
nieruchomości z terenu miasta Radzyń Podlaski,  zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

Miejscem opisanym powyżej jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach
k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o. o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach
k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o. o. - instalacja 

Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

c)  osiągniętych  przez  gminę  oraz  podmiot  odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli
nieruchomości, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;



Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi Miasto Radzyń Podlaski osiągnęło następujące poziomy
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
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d) punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) został utworzony:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK zlokalizowany w
Radzyniu Podlaskim przy ul. Kockiej 25. 

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 – 17:00 oraz w soboty w godz.: 8:00 –
16:00.

e) zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o
których  mowa  w  ustawie  z  dnia  29  lipca  2005  roku  o  zużytym  sprzęcie  elektrycznym  i
elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 z późn. zm.):

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest od mieszkańców w systemie akcyjnym, nie
rzadziej niż raz na kwartał, bezpośrednio sprzed posesji przez:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim
adres siedziby: ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski.



Ponadto przyjmowany jest, w godzinach otwarcia, w:

Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanym w Radzyniu Podlaskim przy ul. Kockiej 25.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski poniżej przedstawia ilość odebranych odpadów komunalnych od
mieszkańców w 2016 r.:

wyk. Piotr Tarnowski

Ilość odebranych odpadów komunalnych w 2016 r. w Mg 5899,26

Odpady niesegregowane w Mg Odpady segregowane w Mg
Ilość w Mg 2187,06 Ilość w Mg 3712,2

Procent 37,00% Procent 63,00%

Ilość odpadów na jednego mieszkańca w 2016 r. 368 kg

Odpady niesegregowane Odpady segregowane
Ilość w kg 136,64 Ilość w kg 231,93
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