
-Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudniki zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania  

 

Rok 2016 

Nazwa i adres instalacji,  
do której zostały 
przekazane odpady 
komunalne   

Kod odebranych 
odpadów 
komunalnych  

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych  

Instalacja regionalna do 
mechaniczno- biologicznego 

przetwarzania odpadów 
komunalnych w Gotartowie, 

gm. Kluczbork; „EKO-
REGION” Sp. z o.o., ul. 
Bawełniana 18, 97-400 

Bełchatów 
*-składowane na składowisku 

odpadów 
**- w całości przekazane do 

kompostowania 

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  

19 12 12  Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja nadsitowa) 

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja podsitowa) 

Organizacja Odzysku Eko 
Punkt, ul. Zawodzie 16,  

02-981 Warszawa 
*-masa odpadów poddana 

recyklingowi przekazana do Rhenus 
Recycling Polska Sp. z o.o. z siedziba w 

Warszawie przy ul. Pańskiej 73 
(recykling materiałowy w hucie) 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

Linia do segregacji odpadów 
– ul. Wielkopiecowa 16 – 
Remondis Sp. z o.o. Oddział 
Częstochowa, ul. Radomska 
12, 42-200 Częstochowa 

*-masa odpadów przekazana do 
recyklingu 

****- pozostałości z sortowania 
zagospodarowane w Zakładzie 
Produkcji Paliw Alternatywnych 
Remondis Sp. z o.o. Oddział w 
Sosnowcu, ul. Puszkina 41, 42-530 
Dabrowa Górnicza 

 

15 01 06  
w tym: 

 
15 01 02 

 
15 01 01 

 
15 01 07 

 
15 01 04 

 
15 01 05 

 
15 01 06 

Zmieszane odpady opakowaniowe 
W tym:  

 
Opakowania z tworzyw sztucznych 

 
Opakowania z papieru i tektury 

 
Opakowania ze szkła 

 
Opakowania z metali 

 
Opakowania wielomateriałowe 

 
Zmieszane odpady opakowaniowe 



Linia do segregacji odpadów  
- Remondis Opole Sp. z o.o., 
Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole 

*-masa odpadów przekazana do 
recyklingu 

**- pozostałości z sortowania 19 12 12 
przekazane do instalacji 

mechanicznego przetwarzania 
odpadów – Zakład Produkcji Paliw 

Alternatywnych Remondis Sp. z o.o., 
ul. Kamienna 11, 47-316 Górażdże 

***- pozostałości z sortowania 19 12 
12 przekazane do instalacji 
mechaniczno biologicznego 

przetwarzania odpadów – MBP Opole, 
ul. Podmiejska 69, 45-474 Opole 

 

15 01 06  
w tym: 

 
15 01 02 

 
15 01 01 

 
19 12 12 

 
15 01 06 

 

Zmieszane odpady opakowaniowe 
W tym:  

 
Opakowania z tworzyw sztucznych 

 
Opakowania z papieru i tektury 

 
Inne odpady z mechanicznej obróbki 

 
Zmieszane odpady opakowaniowe 

 
 
 

SG Synergia Sp. z o.o. 
S.K.A. Pszczyna – Instalacja 
do segregacji odpadów, ul. 
Wrzosowa 20a, 44-120 
Pyskowice 

*-masa odpadów przekazana do 
recyklingu 

*****- pozostałości z sortowania 19 
12 12 zagospodarowane w 
Zakładzie Produkcji Paliw 

Alternatywnych 

15 01 06  
w tym: 

 
15 01 01 

 
15 01 02 

 
19 12 12 

 

Zmieszane odpady opakowaniowe 
W tym: 

 
Opakowania z papieru i tektury 

 
Opakowania z tworzyw sztucznych 

 
Inne odpady z mechanicznej obróbki 

 
 

Zakład Komunalny Sp. z 
o.o., ul. Podmiejska 69, 45-

074 Opole 
*- poddane rozdrobnieniu 

 
*-Składowiskoodpadów zarządzane 
przez zakład komunalny sp. z o.o. 
ul. Podmiejska 69, 45-074 Opole 

**-Zakład produkcji paliw 
alternatywnych 47-316 Górażdże, 

ul. Kamienna 11, zarządzane 
przez Remondis Sp. z o.o., Al. 

Przyjaźni 9, 45-573 Opole 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe 

Instalacja regionalna do 
mechaniczno- biologicznego 

przetwarzania odpadów 
komunalnych w Gotartowie, 

gm. Kluczbork; „EKO-
REGION” Sp. z o.o., ul. 
Bawełniana 18, 97-400 

Bełchatów 
* - instalacja do kruszenia gruzu 

Zakład Komunalny Sp. z o.o., 
ul. Podmiejska 69, 45-074 
Opole 

 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 03 



Zakład Komunalny Sp. z 
o.o., ul. Podmiejska 69, 45-
074 Opole 

 

17 01 07 Zmieszane odpady betonu, gruz ceglany 
inne niż wymienione w 17 01 06 

Remondis Opole Sp. z o.o., 
ul. Przyjaźni 9, 45-573 

Opole 
* - magazynowanie odpadów 

16 01 03 
 

20 01 21* 
 
 

20 01 27* 
 
 
 

20 01 32 

Zużyte opony 
 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 

 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne 

 
Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

 

Rok 2015 

Nazwa i adres instalacji,  
do której zostały 
przekazane odpady 
komunalne   

Kod odebranych 
odpadów 
komunalnych  

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych  

Instalacja regionalna do 
mechaniczno- biologicznego 

przetwarzania odpadów 
komunalnych w Gotartowie, 

gm. Kluczbork; „EKO-
REGION” Sp. z o.o., ul. 
Bawełniana 18, 97-400 

Bełchatów 
*-składowane na składowisku 

odpadów 
**- w całości przekazane do 

kompostowania 

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  

19 12 12  Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja nadsitowa) 

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja podsitowa) 

Organizacja Odzysku Eko 
Punkt, ul. Zawodzie 16,  

02-981 Warszawa 
* - masa odpadów poddana recyklingowi 

przekazana do Rhenus Recycling Polska Sp. 
z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Pańskiej 73 (recykling materiałowy w hucie) 
**  - zanieczyszczenia (balast 19 12 12 – Eko 
Team Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 6, 07-100 
Węgrów – sortownia odpadów komunalnych 

zmieszanych i selektywnie zebranych i 
kompostownia odpadów organicznych 
selektywnie zebranych powiązana z 

instalacją do zagospodarowania osadów 
ściekowych – produkcja paliwa 

alternatywnego)  

15 01 07 Opakowania ze szkła 



Linia do segregacji odpadów  
- Remondis Sp. z o.o., 

Oddział Częstochowa, ul. 
Wielkopiecowa 16 

*-masa odpadów poddana 
recyklingowi przekazana do 

Organizacji Odzysku Eko Punkt, ul. 
Zawodzie 16, 02-981 Warszawa; 

tworzywa PRT Radomsko ul.  
Geodetów 8; Radomsko; papier – 

MONDI ŚWIECIE S.A., ul. 
Bydgoska 1, 86-100 Świecie 
**-pozostałości z sortowania 

zagospodarowane w Zakładzie 
Produkcji Paliw Alternatywnych 
Remondis Sp. z o.o., Oddział w 

Sosnowcu, ul. Puszkina 41; 42-530 
Dąbrowa Górnicza 

15 01 06  
w tym: 

 
15 01 02 

 
15 01 01 

 
15 01 07 

 
15 01 04 

 
15 01 06 

Zmieszane odpady opakowaniowe 
W tym:  

 
Opakowania z tworzyw sztucznych 

 
Opakowania z papieru i tektury 

 
Opakowania ze szkła 

 
Opakowania z metali 

 
Zmieszane odpady opakowaniowe 

Linia do segregacji odpadów  
- Remondis Opole Sp. z o.o., 
Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole 

*-masa odpadów poddana 
recyklingowi przekazana do 

Organizacji Odzysku Eko Punkt, ul. 
Zawodzie 16, 02-981 Warszawa;  

**-pozostałości z sortowania 19 12 
12 przekazane do instalacji 

mechanicznego przetwarzania 
odpadów - zagospodarowane w 

Zakładzie Produkcji Paliw 
Alternatywnych Remondis Sp. z 
o.o., ul. Kamienna 11, 47-316 

Górażdże; 
***- Zakład Produkcji Paliw 

Alternatywnych Remondis Sp. z 
o.o., ul. Kamienna 11, 47-316 

Górażdże 

15 01 06  
w tym: 

 
15 01 02 

 
15 01 01 

 
19 12 12 

 
15 01 06 

 

Zmieszane odpady opakowaniowe 
W tym:  

 
Opakowania z tworzyw sztucznych 

 
Opakowania z papieru i tektury 

 
Inne odpady z mechanicznej obróbki 

 
Zmieszane odpady opakowaniowe 

 
 
 

Zakład Komunalny Sp. z 
o.o., ul. Podmiejska 69, 45-

074 Opole 
*-Składowiskoodpadów zarządzane 
przez zakład komunalny sp. z o.o. 
ul. Podmiejska 69, 45-074 Opole 

**-Zakład produkcji paliw 
alternatywnych 47-316 Górażdże, 

ul. Kamienna 11, zarządzane 
przez Remondis Sp. z o.o., Al. 

Przyjaźni 9, 45-573 Opole 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe 

Składowisko odpadów 
komunalnych w Świerczu 

zarządzane przez  
Zakład Budowlany Józef 

Karkos; Świercze, ul. 
Kluczborska 9A, 46-300 

Olesno 
* - instalacja do kruszenia gruzu 

17 09 04 Zmieszane odpady z betonu gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 



Remondis Elektrorecykling 
Sp z o.o., Zakład 

Przetwarzania Zużytego 
Sprzętu Elektrycznego i 

Elektronicznego, ul. 
Pryncypalna 132/134, 93-
373 Łódź; (instalacja do 

przetwarzania i demontażu 
zużytego sprzętu 
elektrycznego i 

elektronicznego) 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 i 20 01 35 

Remondis Opole Sp. z o.o., 
ul. Przyjaźni 9, 45-573 

Opole 
* - magazynowanie odpadów 

16 01 03 
 

Zużyte opony 

  

Rok 2014 

Nazwa i adres instalacji,  
do której zostały 
przekazane odpady 
komunalne   

Kod odebranych 
odpadów 
komunalnych  

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych  

Składowisko odpadów 
innych niż niebezpieczne i  

obojętne w Rudnikach, 
ul. Dąbrówka 6 46-325 

Rudniki  
Gmina Rudniki  

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  

Instalacja zastępcza do 
mechanicznego  

przetwarzania odpadów 
komunalnych  

Zakład Budowlany  
Józef Karkos  

Świercze ul. Kluczborska 9A  
46-300 Olesno  

*  wykorzystane jako warstwy inertne i 
drogi techniczne na składowisku  

** -  paliwo  
*** - przekazane do recyklingu  

**** - składowanie na składowisku 
odpadów  

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  



19 12 12  Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja nadsitowa) 

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja podsitowa) 

Instalacja zastępcza 
Składowisko odpadów 

komunalnych Świercze, 
zarządzania przez Zakład 

Budowlany Józef Karkos, ul. 
Kluczborska 9A, 46-300 

Olesno  
* - przekazane do odzysku 

** - poddane belowaniu i przekazane na 
magazyn 

***- składowanie na składowisku 
odpadów 

20 03 01  
w tym: 

 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 10 
19 12 12 

Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  

Organizacja Odzysku Eko 
Punkt, ul. Zawodzie 16,  

02-981 Warszawa 
* - masa odpadów poddana recyklingowi 

przekazana do Rhenus Recycling Polska Sp. 
z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Pańskiej 73 (recykling materiałowy w hucie) 
**  - zanieczyszczenia (balast 19 12 12 – Eko 
Team Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 6, 07-100 
Węgrów – sortownia odpadów komunalnych 

zmieszanych i selektywnie zebranych i 
kompostownia odpadów organicznych 
selektywnie zebranych powiązana z 

instalacją do zagospodarowania osadów 
ściekowych – produkcja paliwa 

alternatywnego)  
 

15 01 07 Opakowania ze szkła 



Linia do segregacji odpadów 
– Remondis Sp. z o. o., 

Oddział Częstochowa, ul. 
Wielkopiecowa 16 

* - masa odpadów poddana recyklingowi 
przekazana do Organizacji Odzysku Eko 

Punkt, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa; 
tworzywa PRT Radomsko ul. Geodetów 8; 

Radomsko; papier – MONDI ŚWIECIE S.A., 
ul. Bydgoska1, 86-100 Świecie 

*- pozostałości z sortowania 
zagospodarowane w Zakładzie Produkcji  

Paliw Alternatywnych Remondis Sp. z o. o., 
Oddział w Sosnowcu, ul. Puszkina 41; 42-

530 Dąbrowa Górnicza 

15 01 06  
w tym: 

 
15 01 02 

 
15 01 01 

Zmieszane odpady opakowaniowe 
W tym:  

 
Opakowania z tworzyw sztucznych 

 
Opakowania z papieru i tektury 

Zakład Komunalny SP. z  
o.o. Kompostownia  

Odpadów komunalnych ul. 
Podmiejska 69  
45-574 Opole  

 
* - Składowisko odpadów zarządzane przez 
zakład komunalny sp. z o. o. ul. Podmiejska 

69, 45-074 Opole 
**  - Zakład produkcji paliw alternatywnych 47-
316 Górażdże, ul. Kamienna 11, zarządzane 
przez Remondis Sp. z o. o., Przyjaźni 9, 45-

573 Opole 

20 02 08  Odpady wielkogabarytowe 

Składowisko odpadów 
komunalnych w Świerczu 
zarządzane przez Zakład 
Budowlany Józef Karkos; 
Świercze, ul. Kluczborska 

9A, 46-300 Olesno  
* - magazynowanie odpadów 

* - Warstwa inertna i drogi dojazdowe 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

Remondis Elektrorecykling 
Sp z o.o., Zakład 

Przetwarzania Zużytego 
Sprzętu Elektrycznego i 

Elektronicznego, ul. 
Pryncypalna 132/134, 93-
373 Łódź; (instalacja do 

przetwarzania i demontażu 
zużytego sprzętu 
elektrycznego i 

elektronicznego) 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 i 20 01 35 

Remondis Opole Sp. z o.o., 
ul. Przyjaźni 9, 45-573 

Opole 
* - magazynowanie odpadów 

16 01 03 
 

Zużyte opony 

 

Rok 2013  



Nazwa i adres instalacji,  
do której zostały 
przekazane odpady 
komunalne   

Kod odebranych 
odpadów 
komunalnych  

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych  

Składowisko odpadów 
innych niż niebezpieczne i  

obojętne w Rudnikach, 
ul. Dąbrówka 6 46-325 

Rudniki  
Gmina Rudniki  

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  

Instalacja zastępcza do 
mechanicznego  

przetwarzania odpadów 
komunalnych  

Zakład Budowlany  
Józef Karkos  

Świercze ul. Kluczborska 9A  
46-300 Olesno  

*  wykorzystane jako warstwy inertne i 
drogi techniczne na składowisku  

** -  paliwo  
*** - przekazane do recyklingu  

**** - składowanie na składowisku 
odpadów  

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  

Instalacja Mechaniczno - 
Biologiczna Przetwarzania  

Odpadów  
ul. Podmiejska 69 45-074 

Opole zarządzający  
Remondis Opole Sp. z o.o.  

Al. Przyjaźni 9  
45-573 Opole  

  
* - wykorzystanie jako paliwo alternatywne w 

cementowniach  
** - składowanie na składowisku odpadów  
*** - przekazane do kompostowania ****- 

odzyskane metale  

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  

Zakład Komunalny SP. z  
o.o. Kompostownia  

Odpadów komunalnych ul. 
Podmiejska 69  
45-574 Opole  

20 02 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

 Rok 2012  

Nazwa i adres instalacji,  
do której zostały 
przekazane odpady 
komunalne   

Kod odebranych 
odpadów 
komunalnych  

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych  



Składowisko odpadów 
innych niż niebezpieczne i  
obojętne w Rudnikach, ul. 

Dąbrówka 6  
46-325 Rudniki  

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  

Częstochowskie  
Przedsiębiorstwo  

Komunalne –sortownia 
odpadów Sp. z o.o.  

Sobuczyna, ul. Konwaliowa  
1,  

42-263 Wrzosowa  

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  

  

  

Osiągnięte 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  
  

  

  

Osiągnięty w 

2014r. poziom 

recyklingu, 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

odzysku innymi 

metodami 

niektórych frakcji 

odpadów  

komunalnych Ppmts  
(%)  

Osiągnięty w 2014r. 

poziom ograniczenia 

masy odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania Tr (%)  

Osiągnięty w 2014r. 

poziom recyklingu, 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

odzysku innymi 

metodami innych niż 

niebezpieczne 

odpadów 

budowlanych  

i rozbiórkowych P br  
(%)  

Gmina Rudniki  27,10%  70,32%  100%  

  

  

Wymagany do osiągnięcia w 2014r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%) ≥ 14  
  

Wymagany do osiągnięcia w 2014r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%) ≤ 50  
  



Wymagany do osiągnięcia w 2014r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych P br ≥ 38 
  

  

Osiągnięty w 

2013r. poziom 

recyklingu, 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

odzysku innymi 

metodami 

niektórych frakcji 

odpadów  

komunalnych Ppmts  

(%)  

Osiągnięty w 2013r. 

poziom ograniczenia 

masy odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania Tr (%) 

(16 lipca 2013r.)  

Osiągnięty w 2013r. 

poziom recyklingu, 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

odzysku innymi 

metodami innych niż 

niebezpieczne 

odpadów 

budowlanych  

i rozbiórkowych P br  

(%)  

Gmina Rudniki  10,8%  67,66%  0  

  

  

Wymagany do osiągnięcia w 2013r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%) ≥ 12 

Wymagany do osiągnięcia w 2013r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%) ≤ 50  (16 lipca 2013r.)  
  

Wymagany do osiągnięcia w 2013r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych P br   ≥ 36  
  

  

  

Osiągnięty w 

2012r. poziom 

recyklingu, 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

odzysku innymi 

metodami 

niektórych frakcji 

odpadów  

komunalnych Ppmts  

(%)  

Osiągnięty w 2012r. 

poziom ograniczenia 

masy odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania Tr (%)  

Osiągnięty w 2012r. 

poziom recyklingu, 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

odzysku innymi 

metodami innych niż 

niebezpieczne 

odpadów 

budowlanych  

i rozbiórkowych P br  

(%)  

Gmina Rudniki  2,1 %  83,3 %  0  

  

  

Wymagany do osiągnięcia w 2012r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%) ≥10  
  



Wymagany do osiągnięcia w 2012r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%) ≤ 75  
  

Wymagany do osiągnięcia w 2012r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych P br ≥30  
  

  

  

 


