
 
Informacje o osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 
Informacje o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. 

Informacje o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmioty gospodarcze realizujące 
usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta Dęblin w 2015 roku. 

 

 
 TONSMEIER WSCHÓD Sp z o.o. 26-600 Radom ul. Wrocławska 3 

 Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła % - 19,64%. 

 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne [%] - firma nie odbierała ww. frakcji odpadów. 

 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania [%] - 6,59%. 

 

 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Dęblinie  
08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D 

 Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła % - 19,47% 

 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne [%] - 100,00% 

 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania [%] - 0%. 
 

 TED BAGS Usługi Komunalne Jarosław Wieczorek. 08-530 Dęblin ul. Składowa 78 - 80. 

 Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła % - 4%. 

 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne [%] - 100%. 

 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania [%] - 0,00%. 

 

 P.P.H.U. KORNEX Kornelia Mróz. 08-504 Ułęż, Korzeniów 80. 

 Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła % - 100%. 

 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne [%] - nie odbierano ww. frakcji odpadów. 

 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania [%] - 0%. 

 
 
 



 

 EKOLIDER JAROSŁAW  WYGLĄDAŁA. 08-400 Garwolin, Lucin 4 
Podmiot w 2015 roku na terenie Miasta Dęblin nie odbierał odpadów komunalnych. 
 

 Przedsiębiorstwo JASTA Sp z o.o. Spółka Komandytowa. 97-360 Danielów. 
Podmiot w 2015 roku na terenie Miasta Dęblin nie odbierał odpadów komunalnych. 
 

 F.H.U. "NATURA" MAREK MICHAŁOWSKI. 85-552 Bydgoszcz ul. Serocka 11 
Podmiot w 2015 roku na terenie Miasta Dęblin nie odbierał odpadów komunalnych  
z wyjątkiem odpadów o kodzie 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31. 
 

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling. 26-600 Radom ul. Chorzowska 3 
Podmiot w 2015 roku na terenie Miasta Dęblin nie odbierał odpadów komunalnych. 

 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. 
08-500 Ryki ul. Słowackiego 5 
Podmiot w 2015 roku na terenie Miasta Dęblin nie odbierał odpadów komunalnych. 
 

 Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Puławach. 
24-100 Puławy ul. Dęblińska 2 
Podmiot w 2015 roku na terenie Miasta Dęblin nie odbierał odpadów komunalnych. 

 

 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe NORD Krzysztof Kaczorowski. 
02-904 Mińsk Mazowiecki ul. Bernardyńska 16/43. 
Podmiot w 2015 roku na terenie Miasta Dęblin nie odbierał odpadów komunalnych  
z wyjątkiem odzieży (kod odpadu 20 01 10). 

 
 


