
ROK 2018 

Zadania gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 (t.j.Dz.U.2018.1454)  
 

Art. 3 ust. 2 Gminy zapewniają czystości i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne  

do ich utrzymania, a w szczególności: 9) udostępniają na stronie internetowej urzędu oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty informacje o: 

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej 

gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: 

 

 zamieszkałych oraz część nieruchomości niezamieszkałych 

(umowa z Gminą Kołaczkowo): 

 

- IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy Spółka Jawna 

 ul. Wrocławska 14, 62-300 Września  

 

 niezamieszkałych (nieobjętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych):  

 

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z. o.o.  Września  

ul. Sikorskiego 38, 62-300 Września 

 

- IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy Spółka Jawna 

 ul. Wrocławska 14, 62-300 Września  

 

- WM Wiatrowiec Energie Sp. z o.o. 

Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki 

 

pozostali przedsiębiorcy wpisani do rejestru działalności regulowanej: 

https://bip.kolaczkowo.pl/cms/5041/wykaz_podmiotow_zarejestrowanych_w_rejestrze_dzialal

nosci_regulo 

 

- "ZGO - NOVA” Sp. z o.o. 

ul. T. Kościuszki 21, 63-200 Jarocin 

 

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys 

ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz 

 

- CRP Sp. z o.o. 

os. Orła Białego 51/5, 61-251 Poznań 

 

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kaliszu Spółka Akcyjna 

ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz 

 

- REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.  

ul. Górecka 104 61-483 Poznań 
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b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania: 

zgodnie z wymaganiami nałożonymi na Gminę Kołaczkowo przez ustawę o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach informujemy, iż w 2018 roku miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania, odebranych  z terenu Gminy Kołaczkowo przez podmioty odbierające 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości była:

 Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych:    

Zakład Zagospodarowania Odpadów,  Lulkowo 12      

prowadzona przez firmę Urbis Sp. z o. o. ul. Chrobrego 24/25, 62 – 200 Gniezno.  

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy 

z właścicielem 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: 

korzystając z danych przekazanych przez przedsiębiorców w sprawozdaniach półrocznych 

oraz stosownych rozporządzeń obliczono wymagane poziomy recyklingu, przygotowania  

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomów ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.  

Poniżej wskazano poziomy osiągnięte w 2018 przez Gminę Kołaczkowo : 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła – 30,43 %,   

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych  

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 96,65 %.  

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych  

do składowania – 26,10 %,          

  
Tabela nr 8. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  

niż składowanie oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych 

do składowania z terenu Gminy Kołaczkowo w latach 2013 – 2018  oraz poziomy wymagane przez  

Unię Europejską do roku 2020. 

 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Papier, metal, szkło,  tworzywa sztuczne  12% 14% 16% 18% 20% 30% 40% 50% 

Poziom osiągnięty przez gminę 13,4% 17,1% 27,3% 31,2% 26,4% 30,04% - - 

Inne niebezpieczne odpady budowlane  

i rozbiórkowe (poziom wymagany) 
36% 38% 40% 42% 45% 50% 60% 70% 

Poziom osiągnięty przez gminę 100% 100% 100% 97,3% 100% 96,65% - - 

Dopuszczalny poziom masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych  

do składowania  

w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. 

50% 50% 50% 45% 45% 40% 40% 35% 

Poziom osiągnięty przez gminę 51,8% 3,6% 3,4% 35,4% 12,8% 26,10% - - 
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d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:   

–  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych,          

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy  

wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania. 

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

Położenie: oczyszczalnia ścieków w Kołaczkowie        

Czynny: środy od 12:00 – 16:00 oraz w soboty od 10:00 – 14:00  

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Uwaga: obiekt jest monitorowany! 

 

PSZOK nie przyjmuje: 

 

 odpadów zmieszanych, 

 styropianu, 

 waty szklanej, 

 wyrobów zawierających azbest, 

 papy, 

 niekompletnego, zdemontowanego zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, 

 części samochodowych (foteli, błotników, lamp) itp., 

 odpadów rolniczych w tym opon rolniczych. 

 

PSZOK przyjmuje przede wszystkim odpady problemowe: 

 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny), 

 odpady zielone (trawa, liście, drobne gałązki), 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 puste opakowania tj. po farbach itp., 

 zużyte opony o średnicy do 125 cm (wyłącznie od aut osobowych). 

 

Odpady komunalne przyjmowane są bezpłatnie wyłącznie z nieruchomości położonych  

na terenie Gminy Kołaczkowo (objętych gminnych systemem odbioru odpadów). 

Regulamin PSZOK dostępny jest na: bip.kolaczkowo.pl ( zakładka-  gospodarka odpadami) 

 Przeterminowane leki:  

-  Punkt apteczny „Na Zdrowie”,  

 ul. Wrzesińska 79, 62-307 Borzykowo 

 Czynny: Pon. – Pt. 8.00 – 20.00; Sob. 9.00 – 14.00, 

 

- Apteka „Vita”, 
 ul. Miłosławska 1, 62-306 Kołaczkowo 

 Czynna: Pon. – Pt. 8.00 – 18.00, 

 

-  Punkt apteczny, 
 ul. Zdrowotna 4, 62-305 Sokolniki 

 Czynny: Pon. – Pt. 9.00 – 19.00; Sob. 9.00 – 12.00. 
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 Zużyte baterie i akumulatorki:  

 

- Urząd Gminy w Kołaczkowie, 

 Plac Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo 

Czynny: Pon. 8.00 – 16.00; Wt. – Pt. 7.00 – 15.00, 

 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie, ul. Krakowska 1, 62-306 Kołaczkowo, 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie, Plac Wł. Reymonta 4, 62-306 Kołaczkowo, 

- Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim, Grabowo Królewskie 1, 62-306 Kołaczkowo, 

- Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Bieganowo 43, 62-305 Sokolniki, 

- Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, ul. Leśna 1a, 62-305 Sokolniki, 

- Filia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sokolnikach, ul. Szkolna 5, 62-305 Sokolniki.  

 

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 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650), zawierające: 

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, 

 Elektro Recykling 

Sękowo 59  

64 – 300 Nowy Tomyśl 

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej 

gminy, 

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

ul. Miłosławska (oczyszczalnia ścieków w Kołaczkowie) 

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. 

Firmy odbierające odpady rolnicze  

(folie, sznurek) 

Firmy odbierające  

opony rolnicze 

AgroOPC 

Piotr Śliski 

ul. Izdby 5 

88-300 Mogilno 

e-mail: biuro@agroopc.com 

tel.  601 236 867 

http://www.agroopc.com/ 

Grupa RECYKL S.A. 

ul. Letnia 3 

63-100 Śrem  

e-mail: recykl@recykl.pl 

tel. 612 810 611 

https://recykl.pl/ 

 

Odbiór opon: 

tel. 667 955 563 

ZGŁOŚ ODBIÓR OPON: 

https://sodo.recykl.pl/ 

e-mail: opony@recykl.pl 

Jopek Recykling 

ul. Przemysłowa 12, Fabianów 

63-330 Dobrzyca 

e-mail: jopek-recykling@wp.pl 

tel. 667 429 619  

tel. 724 569 561 

http://jopek-recykling.pl/ 
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