Myszyniec dn. 15 kwietnia 2021r.

ANALIZA
z realizacji obowiązkowych zadań własnych gminy Myszyniec
w zakresie utrzymania porządku i czystości za 2020 rok.
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2020 z późn. zm.), podaje
do publicznej wiadomości następujące informacje:

a) Podmiotem
odbierającym
odpady
komunalne
nieruchomości z terenu gminy Myszyniec jest:

od

właścicieli

Nieruchomości zamieszkałych:
REMONDIS WARMIA-MAZURY Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 3
10-522 Olsztyn
Nieruchomości niezamieszkałych:
Firmy wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie gminy Myszyniec
w większości:
MPK Pure Home Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 5
07-401 Ostrołęka

b) Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Myszyniec,
⎯ Zmieszanych odpadów komunalnych,
⎯ Odpadów zielonych,
⎯ Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania, jest:
MPK Pure Home Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Ostrołęce
ul. Przemysłowa 45, Ławy, gm. Rzekuń

- Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja
do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji
Ostrołęckie TBS Sp. z o.o.
ul. Berka Joselewicza 1
07-410 Ostrołęka
- Zarządzający Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce
przy ul. Turskiego 4

c) Osiągniętych przez gminę oraz 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
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zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, 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.
❖ Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania w 2020 roku wyniósł: 0,00%.
❖ Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła, w 2020 roku wyniósł: 48,39%.

d) Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Gmina Myszyniec posiada jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw.
PSZOK.
Ww. punkt w ramach podpisanej dnia 27 czerwca 2019r. umowy nr OŚ.272.1.2019, organizuje
i prowadzi Konsorcjum form: RDF Sp. z o. o . i MPK Pure Home Sp. z o.o. z siedzibą ul.
Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Myszyniec zlokalizowany
jest w Myszyńcu przy ul. Kolejowej 100.
Dni i godziny otwarcia PSZOK to minimum:
Wtorek 9.00 – 17.00
Środa: 9.00 – 17.00
Czwartek: 9.00 – 17.00
Piątek; 9.00 – 17.00
Sobota: 11.00-19.00

e) Zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący
z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września
2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015
r. poz. 1688)
⎯ Zbierającym zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw
domowych, w 2020 roku była firma:
1. REMONDIS WARMIA-MAZURY Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 3
10-522 Olsztyn
2. ECO HARPOON – RECYKLING Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki 128
05-152 Czosnów
⎯ Oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można było oddać w:
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Myszyńcu przy
ul. Kolejowej 100
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Natomiast zużyte baterie i żarówki można było wyrzucić do specjalnie do tego wyznaczonych
pojemników zlokalizowanych na terenie miasta Myszyniec w trzech punktach, tj.
1. Urząd Miejski w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec – parter
2. Sklep elektryczny GS, ul. Plac Wolności 57, 07-430 Myszyniec, stoisko elektryczne
3. Sklep DOMATOR, ul. Poległych 3,07-430 Myszyniec, stoisko AGT i RTV

f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon,
powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania
takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa
rolne:

W 2020 roku
przedsiębiorca:

odpady

rolnicze

odbierał

Usługi Transportowe Jacek Borkowski
ul. Krasińskiego 43
06-400 Ciechanów

Analizę przygotowała:
Joanna Młynarska
insp. ds. gospodarki odpadami komunalnymi i obsługi przedsiębiorców
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i

zagospodarował

nw.

