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INFORMACJA O OSIAGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO 

             UŻYCIA I ODZYSKU ORAZ OGRANICZENIA SKŁADOWANIA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH 

              BIODEGRADACJI PRZEZ POSZCZEGÓLNE PODMIOTY, KTÓRE ODBIERAŁY ODPADY  

                                                             KOMUNALNE Z TERENU GMINY W 2015 ROKU 

 

 

1/ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie 

 

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 88,43 % 

 

2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania – 46,32 % 

 

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 % 

 

 

 

2/ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Malborku 

 

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 0 % 
 

2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania – 0 % 

 

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 % 

 

3/ „COMPLEX” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych , Tomasz Grzmil, Nowy Staw 

 

 

4. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 16,51 % 
 

5. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania – 0,41 % 

 

6. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0 % 

 

 



4/  „POSKÓR” Kamila Strusińska, Sztum ul. Żeromskiego 6 
  

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 0 % 
 

2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania – 0 % 

 

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0 % 

 


