
Informacje o osiągniętych poziomach  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014roku. 

 

Na podstawie art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 

z późn. zm.)  informuję, że podmiotem uprawionym do odbioru odpadów komunach od 

mieszkańców gminy jest firma Wiesława Leszyńskiego LEW-POL ul. Usługowa 7a, 22-540 

Dołhobyczów. 

Firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej i uprawnione do odbioru odpadów 

komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych są: 

1. LE - POL ul. Usługowa 7a, 22-540 Dołhobyczów, 

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Krucza 20, 22-500 

Hrubieszów, 

3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce, 

4. A-ZET EKO Adam Marchewka ul. Kłosowskiego 54, 22-300 Krasnystaw, 

5. EKO-KRAS  Spółka z o. o w Kraśniku   ul. Marii Konopnickiej 27D, 23-204 Kraśnik. 

Miejscem zagospodarowania  zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami  Sp. z o. o   

ul. Piotra Skargi 11, 22-100 Chełm,  EURO-EKO  Sp. z o. o ul. ks.  Piotra Skargi 11, 22-100 

Chełm, LEW–POL ul. Usługowa 7a, 22-540 Dołhobyczów. 

Osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne poziomy recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 roku : 

a) osiągnięty poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji 

kierowanych do składowania wynosi 1,68%  (dopuszczalny poziom masy odpadów 

komunalnych ulęgających biodegradacji  przekazywanych do składowania w stosunku 

do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.- 50%). 

b) osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych  i szkła wynosi -  

88,8% (wymagany poziom w 2014r.-14%). 

Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK)  znajduje się w miejscowości 

Mojsławice. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zbierany przez firmę LEW-POL  Wiesława 

Leszyńskiego ul. Usługowa 7a, 22-540 Dołhobyczów. 


