
Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r, o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm..), Urząd Gminy Grębów 

udostępnia informacje za 2019 r. o: 

 

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  

z terenu Gminy Grębów: 
SanTa-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w 27-600 Sandomierz,  ul. Portowa 24. 

 

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:  

- Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych MZK sp. z o. o.  

   ul. Centralny Okręg Przemysłowy 25, 37 - 450 Stalowa Wola 

- Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300  

   Leżajsk. 

 

c) Osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie 

umowy z właścicielem nieruchomości, wymaganych poziomach recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej: 

1) 50% wagowo - za każdy rok w latach 2020-2024; 

2) 55% wagowo - za każdy rok w latach 2025-2029; 

3) 60% wagowo - za każdy rok w latach 2030-2034; 

4) 65% wagowo - za 2035 r. i za każdy kolejny rok. 

Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo 

rocznie. 

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami, o których mowa w ust. 1 i 2, kierując się koniecznością możliwości zweryfikowania 

ich osiągnięcia przez każdą gminę. 

Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania: 

1) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

 

d) Punktach selektywnego zbierania odpadów: 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Operatorem PSZOK jest 

Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39-410 Grębów, ul. Złota 12, czynny od poniedziałku 

do piątku w godz. 7 30 do 15 30, tel. 15 847 97 47.  

Odpady przyjmowane w PSZOK: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popioły, przeterminowane leki i chemikalia, 



zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, 

odpady tekstyliów i odzieży. 

 

 

 

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 

domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650): 
Zgodnie z zapisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, sprzedawcy 

detaliczni i hurtowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego zobowiązani są do przyjmowania 

zużytego sprzętu, tego samego rodzaju, co kupowany przez klienta, w ilości nie większej niż 

sprzedawany nowy sprzęt. 

Ponadto ww. odpady można wystawić przed posesję w ramach prowadzonej zbiórki  zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości na terenie Gminy Grębów wg 

ustalonego harmonogramu,  dwa razy w roku lub oddać do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Grębowie, 39-410 Grębów, ul. Złota 12. Podmiotem zbierającym 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący  z gospodarstw domowych jest SanTa-

EKO Sp. z o.o. 27-600 Sandomierz,  ul. Portowa 24.  

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: 

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

W Stalowej Woli 

ul. COP 38 

37-450  Stalowa Wola 

 


