Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020, poz. 1439 z późn.zm.) Gmina
Korczyna udostępnia informacje o:
a) podmiotach odbierających od właścicieli nieruchomości odpady komunalne:
REMONDIS KROeko Sp. z o.o. z siedzibą: 38-400 Krosno ul. Fredry 12, na podstawie
umowy z dnia 31 stycznia 2020r. zawartej po przeprowadzenia postępowania przetargowego.
b) miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie.
c) osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości w danym roku kalendarzowym poziomy recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 32,37%
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania: 5,43%
d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Punkt prowadzony jest przez Gminę Korczyna, odbiór i zagospodarowanie odpadów z punktu
na podstawie umowy z dnia 31 stycznia 2020r. zawartej po przeprowadzenia postępowania
przetargowego należy do REMONDIS KROeko Sp. z o.o. z siedzibą: 38-400 Krosno ul.
Fredry 12.
- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wraz ze wskazaniem godzin
przyjmowania odpadów:
Korczyna ul. Spółdzielcza działka nr ewid. 1016/2, piątki w godz.: 1100-1900,
Węglówka działka nr ewid. 222, poniedziałki w godz.: 1100-1900
e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw
domowych:

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości
odpadów stanowiących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny posiadają następujący
przedsiębiorcy:
1) P.H.P.U. Zagroda Sp. z o.o. z siedzibą: 38-100 Strzyżów ul. 1-go Maja 38 B,
2) Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak, z siedzibą: 38-200 Jasło ul.
Hankówka 28,
3) FBSerwis Sp. z o.o. z siedzibą: 33-100 Tarnów ul. Odległa 8,
4) REMONDIS KROeko Sp. z o.o., z siedzibą: 38-400 Krosno ul. Fredry 1,
5) ELEKTRO Bogusław Bargieł, 38-460 Jedlicze Ul. Manierskiego 39 A,
6) Usługowy Zakład Transportowy Anatol Klatka z siedzibą: Świerzowa Polska, ul. Szkolna
47, 38-457 Zręcin,
7) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel z siedzibą:
Zabłotce 51, 38-500 Sanok,
8) A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., z siedzibą: 41-800 Zabrze ul. Lecha 10,
9) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk z siedzibą: 26-008 Górno Wola
Jachowa 94A,
10) FBSerwis Odbiór Sp. z o.o. z siedzibą: 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 9.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest również w ramach punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korczynie i Węglówce.

