INFORMACJE O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W MIEŚCIE KOLNO

1. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z
terenu Miasta Kolno. /podstawa prawna - art.3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
1) Podmiot odbierający odpady komunalne od mieszkańców miasta wyłoniony w drodze
przetargu:
Nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie
Spółka z o.o.

Adres firmy
18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4 A

2) Podmioty odbierające odpady komunalne od mieszkańców miasta (właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych) – obsługujący placówki handlowe, firmy, przedsiębiorstwa, instytucje
publiczne itp.
Nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie
Spółka z o.o.
MPO Spółka z o.o. w Białymstoku

Adres firmy
18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4 A
15-950 Białystok , ul. 42 Pułku Piechoty 48

3) Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych na terenie miasta Kolno (podstawa prawna : art. 9c ust. 1 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

L.p.

Nr rejestrowy

1.

GK.6233./1/2012

2.

GK.6233./4/2012

3.

GK.6233./5/2012

4.

GK.6233./7/2012

5.

GK.6233./9/2012

Nazwa firmy
Zakład Usługowy „WINPOL” S.C.
Lech Jan Wiśniewski , Sebastian
Wiśniewski
MPO Spółka z o. o. w Białymstoku
MPK PURE HOME Sp. z
ograniczoną odpowiedzialnością
sp. k.
Usługi Komunalne „BŁYSK”
Marianna Marczyk
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Kolnie
Spółka z o.o.

Adres firmy
18-400 Łomża
ul. Towarowa 15

REGON
450665076

15-950 Białystok
ul.42 Pułku Piechoty 48
07-401 Ostrołęka
ul. Kołobrzeska 5

050025892

18-400 Łomża ul.
Przykoszarowa 22A

450080878

18-500 Kolno
ul. Kolejowa 4A

200277706

551318936

6.

7.

GK.6233./12/2013

GK.6233./16/2016

Koma Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa

19-300 Ełk
ul. Krzemowa 8 B

281398080

Zakład Gospodarowania Odpadami
Sp. z o.o.

18-400 Łomża
ul. Akademicka 22

361102927

2. Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Kolno zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania (podstawa prawna - art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach).
Miejsce zagospodarowania odpadów - IPOK
Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Czartoria 1, 18-413 Miastkowo

3. Informacja o osiągniętych przez miasto Kolno oraz podmioty odbierające odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości 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 ( podstawa prawna - art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach).

Nazwa podmiotu

Osiągnięty poziom
recyklingu i
przygotowania do
ponownego użycia
/papier, metal, tworzywa
sztuczne, szkło/

- Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Kolnie
Spółka z o.o.
- MPO Spółka z o.o.
Białystok

14,67 %

Przygotowanie do
ponownego użycia i
odzysku innymi
metodami
/inne niż niebezpieczne
odpady budowlane i
rozbiórkowe/
Dane za 2021 rok

96,07 %

Ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych
do składowania

Odpady zagospodarowane w
kompostowni

4. Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta
Kolno (podstawa prawna - art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach).
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK, prowadzony jest przez
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4 A, 18-500 Kolno. Znajduje

się przy ul. Pastorczyk 12 B czynny jest przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)
w godzinach: poniedziałek i piątek 8 - 18, wtorek, środa i czwartek 9 – 17, sobota 10 – 14.
PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne zebrane selektywnie oraz inne odpady,
określone na podstawie odpowiednich przepisów wykonawczych do ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych z terenu miasta Kolno, z
przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.
Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK:
1. papier i tektura, w tym opakowania z papieru i tektury,
2. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
3. opakowania wielomateriałowe,
4. zmieszane odpady opakowaniowe,
5. szkło, w tym opakowania ze szkła,
6. odpady ulegające biodegradacji,
7. odpady wielkogabarytowe,
8. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
9. metale,
10. zużyte opony,
11. przeterminowane leki,
12. urządzenia zawierające freony,
13. zużyte baterie i akumulatory,
14. odzież i tekstylia,
15. odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz z rozbiórek i remontów ( 300 kg rocznie na jedną
nieruchomość zamieszkałą),
16. popiół pochodzący z gospodarstw domowych,
17. przeterminowane chemikalia, opakowania po chemikaliach, zużytych olejach, farbach.
18. świetlówki, lampy fluorescencyjne, żarówki.

5. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z
gospodarstw domowych z terenu miasta Kolno (podstawa prawna – art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można
przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz punktów
sprzedaży sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893). Kupując nowy sprzęt, możemy nieodpłatnie zostawić

w rozliczeniu zużyty sprzęt w punkcie handlowym. Dodatkowo zużyty sprzęt przyjmowany jest w
punkcie selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) oraz odbierany przez Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o. (bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych) raz na kwartał
kalendarzowy zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru.
6. Informacja o punktach zbierania odpadów rolniczych (podstawa prawna – art. 3 ust. 2 pkt 9
lit. f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Dorota Kurpiewska RECYKLING „P.H.U.”
ul. Szkolna
18-507 Grabowo
tel. 668232259

Kolno, 04.04.2022 r.
Sporządził:
Magdalena Staniszewska

