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Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie gminy Grodzisko Dolne  
 

(zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289z późn. zm.) 

 

 

 

I. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 

Grodzisko Dolne  

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Leżajsku 

ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk 

 

II. Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez 

podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 

Grodzisko Dolne  

 

 Zmieszane odpady komunalne – Sortownia surowców wtórnych – prowadzona przez 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Podolszyny 1, 37-300 Leżajsk,  

- Sortownia odpadów komunalnych, zmieszanych i z selektywnej zbiórki, 

kompostownia w Sigiełkach, ZGK Sp .z o.o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-

418 Krzeszów  

 

 Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania – 

Instalacja odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sigiełkach, (ZGK Sp.  

z o.o.) ul. Biłgorajska 16,37-418 Krzeszów, oraz  

Instalacja  odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej -  prowadzone       

przez „Stare Miasto – Park” Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk, Wierzawice 874   

 

 Odpady zielone - Kompostownia osadów i Biokomponentów, ul. Siedlanka Boczna 2, 

37-300 Leżajsk – prowadzona przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.  

w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3 

 

III. Poziomy recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

oraz ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, osiągnięte przez gminę Grodzisko Dolne oraz podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości w 2017 roku,  

 

 osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania - 0% 

 

 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących  

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 41,5% 
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 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% 

 

IV. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Grodzisko Dolne:  

Baza MZK Leżajsk ul. Podolszyny 1, 37-300 Leżajsk 

Godziny przyjęć odpadów: pn. – pt. : 700 - 1500 

                         sobota : 700 - 1300 

V. Podmioty zbierające 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 (Dz. U. z 2015r. poz. 1688, z późn. zm.) 

 

a) firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:  

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Leżajsku 

ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk 

b) adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego 

z terenu gminy Grodzisko Dolne 

Baza MZK Leżajsk Spółka z o.o. 

ul. Podolszyny 1, 37-300 Leżajsk 

 


