Informacja wynikająca z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy zajmuje się przedsiębiorca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego – firma
REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Ostrowcu Św., 27-400 Ostrowiec Św. ul. Antoniego Hedy ps.
„Szary” 13A.
Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania, odebrane od właścicieli nieruchomości,
przekazywane są do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wynikającej
z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO), tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK”
Sp. z o.o., 27-415 Kunów Janik ul. Borowska 1.








Osiągnięte przez Gminę Kunów w 2017 roku poziomy odzysku i recyklingu:
poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. - wynosi 5,78 %,
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła - wynosi 23,81 %,
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - wynosi 100 %.
Osiągnięte w 2017 roku poziomy odzysku i recyklingu przez podmioty odbierające odpady
komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości:
poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. - wynosi 0,21 %,
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła - wynosi 50,69 %,
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - wynosi 100 %.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez
REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Ostrowcu Św., 27-400 Ostrowiec Św. ul. Antoniego Hedy ps.
„Szary” 13A. Na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie ul.
Partyzantów 47 przyjmowane są odpady:
- segregowane odpady komunalne,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
- baterie i akumulatory,
- urządzenia zawierające freony,
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
- odpady budowlane i rozbiórkowe.
Na terenie oczyszczalni ścieków w Kunowie ul. Łąkowa przyjmowane są:
- odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji,
- odpady zielone.
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 20.00 i w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmuje się REMONDIS
Sp. z o.o. Oddział w Ostrowcu Św., 27-400 Ostrowiec Św. ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 13A.
Punkt zbiórki znajduje się na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie ul. Partyzantów 47.

Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi zamieszczone są na stronie
internetowj gminy w zakładce gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przez cały rok na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy. Materiały informacyjne w formie ulotek
przekazywane są wszystkim zainteresowanym przy składaniu zmian w deklaracjach lub nowych
deklaracji. Dla uczniów szkól podstawowych co roku organizowane są przedstawienia teatralne,
w których poruszane są tematy związane z ochroną środowiska a w szczególności z segregacją
odpadów. Ponadto prowadzone są konkursy ekologiczne „Piękna i bezpieczna zagroda –
przyjazna środowisku” oraz „Najpiękniejsza posesja w gminie” gdzie jednym z kryteriów oceny jest
prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi.

