Informacja o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w 2018 r.
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) informujemy, że:
1.
Na terenie Gminy Markuszów usługi odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości świadczyła firma:
Tonsmeier Wschód Sp. z o.o.
Ul Komunalna 3
24-100 Puławy
tel./fax 81 886 55 02
wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
2.
Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Markuszów są
przekazywane do: Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych z siedzibą przy
ulicy Dęblińskiej 96, 24-100 Puławy, prowadzonym przez Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o. o. w Puławach, posiadającego status regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych (RIPOK) przewidzianej do obsługi Regionu Puławy- zgodnie z
załącznikiem do uchwały nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia
30 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Lubelskiego 2017.
Odpady zielone (ulegające biodegradacji) przekazywane są do kompostowni przy ul.
Komunalnej w Puławach.
3.
Informacja o osiągniętych przez Gminę Markuszów w 2018 r. poziomach
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania.
osiągnięty w 2018 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0 %,
osiągnięty w 2018 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 53,17 %,
osiągnięty w 2018 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
wynosi 99,32 %.
4.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):
Gminny PSZOK zlokalizowany jest w Markuszowie ( obok oczyszczalni ścieków i
prowadzony był przez Tonsmeier Wschód Ul. Komunalna 3,24-100 Puławy. Odbiorem
zgromadzonych odpadów zajmowała się firma Tonsmeier Wschód Ul. Komunalna 3,24100 Puławy
PSZOK świadczy usługi w ostatni piątek miesiąca w godz. 8.00 do 13.00,. Transport
odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy
zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Do punktu tego przyjmowanie są nieodpłatnie, w ramach opłaty za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi, każda ilości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Markuszów t.j.:
1. przeterminowane leki
2. chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, kleje),
3. zużyte baterie, akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe,
4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
5. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6. odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne;
7. zużyte opony;
8. odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone
9. popiół z palenisk domowych
5. Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego na terenie gminy pochodzących z gospodarstw domowych:
PSZOK w Markuszowie prowadzony przez Tonsmeier Wschód Ul. Komunalna
3,24-100 Puławy. Odbiorem zgromadzonych odpadów i ich zagospodarowaniem
zajmowała się firma Tonsmeier Wschód Ul. Komunalna 3,24-100 Puławy

