
Informacja dla mieszkańców 

Zgodnie  z  art.  3  ust.  2  pkt.  9  ustawy z  dnia  13   września  1996 roku o  utrzymaniu  czystości 
i porządku w gminacch (Dz. U. z 2013 r., poz 1399 z późn. zm.)  Burmistrz Lubrańca informuje:

I  Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

Lp. Nazwa podmiotu Adres

1. TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127
99-300 Kutno
Oddział Koło:
ul. Sosnowa 1
62-600 Koło
Tel. 63 261 96 87

2. USŁUGI KOMUNALNE JÓZEF ROSOŁOWSKI ul. Strażacka 11, 87-890 
Lubraniec
tel. 662 150 891

3. PORZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ SANIKO Sp. z o.o.

ul. Komunalna 4,
87-800 Włocławek
54 412 18 00

4. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
GRONEKO

Mikorrzyn 19
87-732 Lubanie
Tel. 54 251 33 59 

5. SITA PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA
Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 31
09-400 Płock

II  Niesegregowane zmieszane odpady komunalne, odpady biodegradowalne w tym odpady zielone 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych odebrane od mieszkańcówz terenu Gminy 
Lubraniec przekazywane są przez podmioty odbierające odpady komunalne  do Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania odpadów Komunalnych w Machnaczu.

III. Osiągnięte poziomy rok 2013
1.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych do  składowania  oraz 
sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), określa 
poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do 
składowania w stosunku do masy tych  odpadów wytworzonych w 1995 r. poziom, który musiał 
zostać  osiągnięty   do  16  lipca  2013  roku  wynosi  50%.
Gmina Lubraniec w 2013 roku  osiągnęła poziom ograniczenia wysokości -8,2%. poziom został 
osiagnięty.
2.  Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  maja  2012  roku  w  sprawie 
poziomów  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami 
niektórych  frakcji  odpadów  komunalnych  (Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  645),   poziom  recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia nastepujących frakcji odpadów komunalnych:papieru,, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła dla 2013 roku wynosił 12%. Osiągnięty przez Gminę Lubraniec poziom 
recyklingui przygotowania do ponownego użycia ww. Frakcji odpadów wyniósł – 14,7% poziom 
osiagniety.
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 



innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- nie dotyczy.
IV. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Lubrańcu 
przy ul. Słowackiego 22 przy Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o w Lubrańcu.
1.  Jednostką prowadzącą Punkt  Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych jest  ZUK Sp. 
z o.o. ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec.
2. Odpady do PSZOK-u należy dostarczać samodzielnie, w godzinach pracy punktu, tj. w każdy 
roboczy piątek w godzinach od 8:00 do 18:00
3. Punkt rozpoczął swoją działalność z dniem 01 lipca 2013 roku.
V. Podmioty przyjmujące zużyty sprzęt na terenie gminy Lubraniec.

Lp. Nazwa punktu Adres
1. ZUHIP RTV AGD uL.Aleja Lipowa 1

87-890 Lubraniec
Tel. 54 286 20 54

2. ADURO NETWORK TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Stefana Wyuszyńskiego 15
87-890 Lubraniec
Tel. 54 286 20 72

VI.Osiągnięte poziomy rok 2014
1.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych do  składowania  oraz 
sposobu obliczania pozomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), określa 
poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do 
składowania w stosunku do masy tych  odpadów wytworzonych w 1995 r. poziom, który musiał 
zostać osiągnięty w roku   2014 roku wynosi 50%. Osiągnięty przez Gminę Lubraniec poziom 
ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  kierowanych  do  ich 
składowania  wynosi  – 1,4 %.
2.  Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  maja  2012  roku  w  sprawie 
poziomów  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami 
niektórych  frakcji  odpadów  komunalnych  (Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  645),   poziom  recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia nastepujących frakcji odpadów komunalnych:papieru,, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła w 2014 roku wynosił 14%. Osiągnięty przez Gminę Lubraniec poziom 
recyklingui przygotowania do ponownego użycia ww. Frakcji - 25 %.
Natomiast  w stosunku do odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i  rozbiórkowe 
wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  innymi metodami 
dla 2014 roku został  określony na poziomie 38%. Osiągnięty przez Gminę Lubraniec  poziom 
recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami  ww.  Frakcji 
odpadóów wynosi 100%.


