
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2013

wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 

1.Podmioty  odbierające  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  z  terenu  gminy
Filipów:

 nieruchomości  zamieszkałe  –   Firma  Transportowo-Usługowa  Eko  s.c,
Zuzanna Andruczyk Marek Andruczyk ul.Słoneczna 12, 16-404 Jeleniewo

 nieruchomości  niezamieszkałe  (sklepy,  instytucje,  szkoły,  inne  podmioty)  –
MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48,  15-950 Białystok;

2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości  z  terenu  gminy  Filipów  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów
zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do
składowania:

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. ul. Sejneńska
82, 16-400 Suwałki.

3.Osiągnięte  przez  gminę  oraz  podmioty  odbierające  odpady  komunalne  od  właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
następujących frakcji odpadów (papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 12,03 %,

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %,

 poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji
kierowanych do składowania – 0,27 %.

4.Punkt  Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest  na
terenie Firmy Handlowo-Usługowej Bogusław Gajewski ul. Fabryczna 12, 16-424 Filipów
(były SKR) czynny od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500.

5.Zużyty sprzęt  elektryczny i  elektroniczny pochodzący z  gospodarstw domowych można
dostarczyć  do  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  w  Filipowie,  ul.
Fabryczna 12, który odbierze podmiot odbierający odpady.

Sporządził: Bogusława Czereszko



Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2014

wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 

1.Podmioty  odbierające  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  z  terenu  gminy
Filipów:

 nieruchomości  zamieszkałe  – Firma  Transportowo-Usługowa  Eko  s.c,
Zuzanna Andruczyk Marek Andruczyk ul.Słoneczna12, 16-404 Jeleniewo,

 nieruchomości  niezamieszkałe  (sklepy,  instytucje,  szkoły,  inne  podmioty)  –
MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48,  15-950 Białystok;

2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości  z  terenu  gminy  Filipów  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów
zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do
składowania:

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. ul. Sejneńska
82, 
16-400 Suwałki

3.Osiągnięte  przez  gminę  oraz  podmioty  odbierające  odpady  komunalne  od  właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
następujących frakcji odpadów (papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 24,78 %,

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %,

 poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji
kierowanych do składowania – 4,17 %.

4.Punkt  Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest  na
terenie Firmy Handlowo-Usługowej Bogusław Gajewski ul. Fabryczna 12, 16-424 Filipów
(były SKR) czynny od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500.

5.Zużyty sprzęt  elektryczny i  elektroniczny pochodzący z  gospodarstw domowych można
dostarczyć  do  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  w  Filipowie,  ul.
Fabryczna 12, który odbierze podmiot odbierający odpady.

Sporządził: Bogusława Czereszko


