INFORMACJE DOTYCZĄCE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI:

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399), Urząd Gminy w Regiminie udostępnia na
stronie internetowej informacje o:
a. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Regimin.
b. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Regimin zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.
c. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie
świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, 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.
d. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
e. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI dane za rok 2015:

Ad.a) Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Regimin jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą 06-400
Ciechanów ul. Gostkowska 83
Ad.b) Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych RIPOK planowany – zastępcza
sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Wola Pawłowska
PUK Sp.zo.o. 06-400 Ciechanów ul. Gostkowska 83
Ad.c) Osiągnięte w 2015 roku przez Gminę Regimin poziomy recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji :106,8%
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła: 25%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 91,4%

Ad.d) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Targonie 06-461
Regimin

Do Punktu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

2)
3)
4)
5)
6)

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory komputerowe,
odbiorniki radiowe, odtwarzacze Video, DVD, CD, odtwarzacze kaset
magnetofonowych, sprzęt AGD itp.);
Zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki);
Urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory freonowe);
Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe;
Przeterminowane leki;
Opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach;

7)

Drewno (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki);

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Szkło;
Tworzywa sztuczne;
Opony samochodów osobowych, guma;
Odpady wielkogabarytowe (meble, kanapy, fotele, szafki);
Opakowania z papieru i tektury (kartony);
Opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki);
Opakowania z metalu (puszki);
Opakowania ze szkła (butelki, słoiki, stłuczka szklana);
Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac
niewymagających od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy
lub wykonania robót. W innych przypadkach odpady budowlane i rozbiórkowe
należy gromadzić i przekazywać w osobnych kontenerach lub workach
przeznaczonych do tego rodzaju odpadów, na podstawie indywidualnej umowy z
firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej;
Odpady zielone (trawa, liście, gałęzie);
Folia bezbarwna, kolorowa (czysta);
Styropian;
Popiół pochodzący z palenisk domowych;
Metale, puszki aluminiowe, stalowe;
Opakowania wielomateriałowe typu tera-pak;
Odzież, tekstylia;
Odpady biodegradowalne (w workach)

1)

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Działalność PSZOK prowadzona jest w poniedziałki i środy w godzinach od1300 do
1600 od godz. 16 - 17 na telefon oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od
1000 do 1200 – na telefon.

Ad.e) Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z
gospodarstw domowych:
1) Każdy mieszkaniec może na bieżąco i bezpłatnie dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny do PSZOK-u w Targoniach.
2) Dodatkowo odpady takie można wystawić przed posesję w ramach prowadzonych dwa
razy w roku mobilnych akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie Gminy Regimin wg
ustalonego harmonogramu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI dane za rok 2014:
Ad.a) Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Regimin jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą 06-400
Ciechanów ul. Gostkowska 83
Ad.b) Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych RIPOK planowany – zastępcza
sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Wola Pawłowska
PUK Sp.zo.o. 06-400 Ciechanów ul. Gostkowska 83
Ad.c) Osiągnięte w 2014 roku przez Gminę Regimin poziomy recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji :177,88%
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła: 23,54%
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%

Ad.d) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –brak
Dwa razy w roku mobilna akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie Gminy Regimin wg
ustalonego harmonogramu.

Przeterminowane leki odbierane są w punkcie aptecznym działającym na terenie gminy, oraz
w Niepublicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,MEDICA”06-461 Regimin

Ad.e) Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z
gospodarstw domowych:
1 ) Każdy mieszkaniec może na bieżąco i bezpłatnie dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny RIPOK planowany – zastępcza sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i
selektywnie zebranych w m. Wola Pawłowska PUK Sp .zo. o. 06-400 Ciechanów ul.
Gostkowska 83
2) Dodatkowo odpady takie można wystawić przed posesję w ramach prowadzonych dwa
razy w roku mobilnych akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie Gminy Regimin wg
ustalonego harmonogramu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI dane za rok 2013:
Ad.a) Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Regimin jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą 06-400
Ciechanów ul. Gostkowska 83
Ad.b) Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych RIPOK planowany – zastępcza
sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Wola
Pawłowska PUK Sp.zo.o. 06-400 Ciechanów ul. Gostkowska 83
Ad.c) Osiągnięte w 2013 roku przez Gminę Regimin poziomy recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji :125,98%
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła: 12%
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 95,4%

Ad.d) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –brak
1)Dwa razy w roku mobilna akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie Gminy
Regimin wg ustalonego harmonogramu.
2)Przeterminowane leki odbierane są w punkcie aptecznym działającym na terenie
gminy, oraz w Niepublicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,MEDICA”06-461 Regimin
Ad.e) Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z
gospodarstw domowych:
1 ) Każdy mieszkaniec może na bieżąco i bezpłatnie dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny RIPOK planowany – zastępcza sortownia odpadów komunalnych
zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Wola Pawłowska PUK Sp .zo. o. 06-400
Ciechanów ul. Gostkowska 83

2) Dodatkowo odpady takie można wystawić przed posesję w ramach prowadzonych dwa
razy w roku mobilnych akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie Gminy
Regimin wg ustalonego harmonogramu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI dane za rok 2012:
Gmina Regimin należała do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego i obowiązek
monitorowania dotyczący odpadów komunalnych należał do związku.

