
Informacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi pochodzącymi 

od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Firlej. 

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Firlej: 

 Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o. 

 ul. Cmentarna 93, 21 – 412 Adamów 

Podmiot odbierający odpady komunalne z punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK): 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EKO – TRANS Cezary Kubacki 

Wielkie 90, 21 – 143 Abramów 

2. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  

- Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21 – 100 

Lubartów, 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z.o.o. 

ul. Krasnostawska 54, 21 – 010 Łęczna, 

- Zakład Usług Komunalnych w Puławach Sp. z.o.o. ul. Dęblińska 2, 24 – 100 Puławy, 

- Instalacja Komunalna  KOM-EKO S.A. ul. Metalurgiczna 17A, 20 – 234 Lublin. 

b) bioodpady stanowiące odpady komunalne  

- Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego 

Sp. z. o.o. Biała 185b, 21 – 300 Radzyń Podlaski, 

- Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozubszczyzna 56A, 20 – 030 Konopnica, 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z.o.o. ul. 

Krasnostawska 54, 21 – 010 Łęczna, 

- Instalacja Komunalna  KOM-EKO S.A. ul. Metalurgiczna 17A, 20 – 234 Lublin. 

3. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne w 2020 

roku: 

 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 63,86 % 



 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00 % 

 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 

34,66 % 

4. Punkt selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) prowadzony jest przez Gminę Firlej. 

PSZOK zlokalizowany jest w Firleju przy ul. Spacerowej 4. Odpady przyjmowane są w każdy 

wtorek w godz. 7
30

 – 15
30

 oraz każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. 8
00

 – 16
00

.       

W PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne:          

1) papier; 

2) szkło; 

3) metale i tworzywa sztuczne;  

4) popiół; 

5) przeterminowane leki i chemikalia; 

6) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek; 

7) zużyte baterie i akumulatory; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9) odpady niebezpieczne; 

10) odpadów tekstyliów i odzieży; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe - odpady komunalne, które ze względu na 

swoją masę i rozmiary, nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach 

przeznaczonych do odbioru odpadów; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe – odpady komunalne, które powstały w wyniku 

prowadzenia drobnych prac remontowo – budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do 

budowy lub rozbiórki; 

13) zużyte opony. 
 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany 

jest przez firmę: Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM z siedzibą ul. Paca 9/1, 04-361Warszawa. 

Punktem zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest PSZOK w Firleju 

przy ul. Spacerowej 4. 

 

6. Na terenie Gminy Firlej nie funkcjonują punkty zbierania odpadów foli, sznurka oraz opon 

powstających w gospodarstwach rolnych.  

Adresy punktów zbierania lub zakładów przetwarzania odpadów powstających 

w gospodarstwach rolnych: 

a) folia i sznurek  

- P.P.H.U. „KORNEX” Korzeniów 80, 08-504 Ułęż, tel. (81) 866-76-92; 

 

- EastEco Daniel Czyżak: ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel.  

 



508 215 923 lub 514-687-876; 

 

- Green-Land Łazy 292A, 21-400 Łuków, tel. 515-901-946 lub 503-105-787; 

 

- REMONDIS Sp. z o.o.: ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel.: 501 230 542; 

 

- PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, tel.: 691 122 383. 

  

b) opony rolnicze 

 

- Centrum Utylizacji Opon S.A. Organizacja Odzysku ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa 

 

tel. (22) 334-24-03 lub (22) 334-24-04; 

 

- Trans Południe Sp. z o.o. 39-200 Dębica, Podgrodzie 8b, tel. (014) 681 89 89; 

 

- Grupa RECYKL S.A. ul. Letnia 3, 63-100 Śrem, tel. 667 955 563. 


