
Na podstawie 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 2016 poz. 250): 

Gmina udostępnia na stronie internetowej informacje za rok 2016 o: 

 

a) podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Pietrowice Wielkie  

 

Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą 47-400 Racibórz ul. Adamczyka 10  

NIP: 639-00-01-529, KRS 0000125096, 

e-mail: pkraciborz@op.pl  

tel. 032/ 415 35 77 

 

b) miejscu zagospodarowania przez podmiot odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Pietrowice Wielkie: 

- zmieszanych: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KOMART sp. z o.o. ul. Szybowa 44, 

44-194 Knurów oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o. ul. Rybnicka 

125, 47-400 Racibórz 

- zielonych: Zakład Zagospodarowania Odpadów ul. Rybnicka 125, 47-40 Racibórz 

- pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania: Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe KOMART sp. z o.o. ul. Szybowa 44, 44-194 Knurów oraz Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych EMPOL sp. z o.o. ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz 

 

c) osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach: 

- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i 

szkła: 35,4 % 

- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100% 

- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania: 0 % 

 

d) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

- firma, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego PSZOK: Przedsiębiorstwo Komunalne sp. 

z o.o. z siedzibą 47-400 Racibórz ul. Adamczyka 10, 

- adres PSZOK: Pietrowice Wielkie, ul. Fabryczna, odpady przyjmowane są w każdą sobotę 

miesiąca za wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 9 do 13 

 

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 

domowych: 

- firma, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego PSZOK: Przedsiębiorstwo Komunalne sp. 

z o.o. z siedzibą 47-400 Racibórz ul. Adamczyka 10, 

- adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pietrowicach Wielkich, ul. Fabryczna 
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