INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2020 r.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U.2021 r. poz. 888

ze zm.) Burmistrz Miasta Pasym udostępnia na stronie internetowej www.pasym.pl

w zakładce Odpady komunalne i nieczystości ciekłe oraz w sposób zwyczajowo przyjęty następujące informacje
o gospodarce odpadami na terenie gminy Pasym:
1. Podmiot odbierający odpady komunalne:

- Eko Pasym Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 22B, 12-130 Pasym
2. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pasym:
a) zmieszanych opadów komunalnych
- Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP)Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn,
b) odpadów zielonych
- Kompostownia DBAJ Marta Prychodko, ul. Polna 25c, 12-140 Świętajno (poprzez ZGOK Olsztyn)
c) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
- Zakład Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. Składowisko Odpadów w Wysiece, ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce
- Składowisko Odpadów Różanki 13, 14-240 Susz.
W związku z podjęciem uchwały Nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie: przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta
i Gminy Pasym, niezamieszkałych przez mieszkańców, na terenie których powstają odpady komunalne
(Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2012. 2140) w 2019 r. na terenie gminy Pasym nie było podmiotów odbierających odpady
komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości.

3. Osiągnięte poziomy: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych o składowania:
Osiągnięte poziomy w danym roku [%]
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Osiągnięty
poziom
recyklingu,
przygotowania do ponownego uzycia i
odzysku innymi metodami

21,12

28,86

35,31

38,79

48,07

49,76

80,7

Wymagany
poziom
recyklingu,
przygotowania do ponownego uzycia i
odzysku innymi metodami

14

16

18

20

30

40

50

Osiągnięte poziomy w danym roku [%]
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Osiągnięty poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do
składowania

7,48

0

1,03

2,36

2,41

0,24

0

Wymagany poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do
składowania

50

50

45

45

40

40

35

Osiągnięte poziomy w danym roku [%]
Osiągnięty poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia
iodzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych
irozbiórkowych stanowiących odpady

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Brak
odpadów
budowlan
ych

100

100

84,83

10,01

0,47

0,18

komunalne,
Wymagany poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia
iodzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych
irozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne,

38

40

42

45

50

60

70

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Pasymiu (PSZOK):
- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu jest prowadzony przez Gminę Pasym,
ul. Rynek 8, 12-130 Pasym. Jest on zlokalizowany na działce nr 210/3 w obrębie geodezyjnym Pasym 2
(ul. Szczycieńska, 12-130 Pasym przy oczyszczalni ścieków).
- PSZOK w Pasymiu otwarty jest:
- w okresie od 1 października do 15 kwietnia od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00 oraz w soboty
w godz. 7:00-15:00,
- w okresie od 16 kwietnia do 30 września od wtorku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty
w godz. 7:00-15:00.
- Przyjmowane są nastepujące rodzaje odpadów: selektywne (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metale, szkło opakowaniowe, bioodpady), popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowlane, chemikalia (np. resztki farb, olejów, rozpuszczalników,
lakierów, środków ochrony roślin), czysty gruz, przeterminowane leki, odzież i tekstylia, zużyte opony, zużyte
baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne (np. świetlówki, żarówki LED), odpady nie kwalifikujące się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
- Regulamin funkcjonowania PSZOK-u w Pasymiu dostępny jest na stronie internetowej www.pasym.pl
4. Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
Zbierane są w ramach zbiórki objazdowej w terminach określonych w harmonogramie przez Eko Pasym Sp. z o.o.,
ul. Tadeusza Kościuszki 22B, 12-130 Pasym oraz przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
w Pasymiu, na działce nr 210/3 w obrębie geodezyjnym Pasym 2 (ul. Szczycieńska, 12-130 Pasym przy

oczyszczalni ścieków).
5. Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów
przetwarzania takich odpadów:
- Agrovent Tadeusz Wenta, Prejlowo 8C, 11-030 Purda – folia rolnicza
- Biofol Sp. z o.o., Pszczółki 83, 11-730 Mikołajki – folia rolnicza, siatka
- Jares-Jarosław Białobrzeski, Kieźliny, ul. Domagały 94, 10-371 Olsztyn- folia rolnicza
- Fastfol Gadomscy Sp. j., ul. Graniczna 1B, 06-500 Mława- folia rolicza
- Nador PHU Dorota Wojsz, ul. Lipowa 4, 07-407 Czerwin – folia rolnicza, opakowania po nawozach
i typu Big- Bag,
- Frabal Usługi Recyklingowe, ul Kolejowa 1A, 14-100 Miłomłyn
- Recykl S.A., ul. Letnia S.A., 63-100 Śrem – opony rolnicze
- Centrum Utylizacji Opon, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa – opony rolnicze
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