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GMINA LUTOCIN 

INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI 

 
 

na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9  
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

 

I. Podmioty odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lutocin 

w 2020r. : 

1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o., 09-200 Sierpc 

ul. Konstytucji 3-go Maja 48, 

2) od właścicieli nieruchomości  niezamieszkałych: 

 – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o., 09-200 Sierpc 

ul. Konstytucji 3-go Maja 48, 

− Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin. 
 

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lutocin: 

1) SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock 

2) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3-go 

Maja 48, 09-200 Sierpc 

3) Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin 

4) REMONDIS Drobin Komunalna Sp. z o.o. ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin 

5) Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Handlowo  Transportowe Andrzej Ludwiczak, 

Niechłonin  134, 13-204 Płośnica 

6) KOMA Działdowo Sp. z o.o., 13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 52 

7) ECO-SPEED Leszek Bogdański, Kominy 6a, 87-300 Brodnica 

8) ECOVIR Sp. z o.o., 09-228 Ligowo, ul. Jana Pawła II 36 
 

II. Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Odebrane w 2020 roku odpady przekazane były do następujących instalacji: 

1) 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

− Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. – Instalacja MBP w m. 

Rachocin, gm. Sierpc. 
 

2) 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji: 

− nie odebrano i nie składowano bioodpadów 

3) pozostałości z sortowania: 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż w 19 12 11 oraz 19 05 99 – inne niewymienione 

odpady: 

− ZGKiM w Sierpcu Sp. z o.o. – składowisko odpadów w m. Rachocin, gm. Sierpc. 

− Składowisko Sławęcin, 99-150 Grabów,  

− Makpol Recykling Sp. z o.o., ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec 
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III. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z 
właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymagane poziomy recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 
 

Wymagane do osiągnięcia w 2020 roku poziomy: 

1) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

wynosi 50%: 

Poziom jaki osiągnęła gmina – 26,87 %  

2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wynosi 70%: 

Poziom jaki osiągnęła gmina – nie ustalono  

3) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowiska wynosi 35%: 

Poziom jaki osiągnęła gmina – 1,36 %  

 

IV. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Lutocin 

znajduje się w Lutocinie, przy ul. Sierpeckiej  (na terenie oczyszczalni ścieków). Punkt czynny jest w 

poniedziałek w godz. 9:00 – 11:00 oraz w piątek w godz. 16:00 – 18:00 

Podmiotem prowadzącym PSZOK jest Gmina Lutocin. 

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK: 

1) papier 

2) metale 

3) tworzywa sztuczne 

4) szkło 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

6) bioodpady 

7) przeterminowane leki i chemikalia 

8) odpadów niekwalifikujących 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 

9) zużyte baterie i akumulatory 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe 

12) zużyte opony (które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej) 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (pochodzące z remontów 

wykonanych we własnym zakresie w budynkach mieszkalnych) 

14) tekstylia i  odzież 
 

W PSZOK-u w 2020 roku nie zebrano żadnych odpadów komunalnych. W ramach systemu zbiórka 

odpadów problemowych odbywa się raz na półrocze i polega na odebraniu odpadów bezpośrednio 

z nieruchomości przez firmę odbierającą odpady. Mieszkańcy wolą wystawić te odpady w dzień 

zbiórki niż samemu wywozić je do PSZOK-u.   
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V. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz. U. 2019, poz. 1895). 
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany był przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o., 09-200 Sierpc, 

ul. Konstytucji 3 go Maja 48 dwa razy w roku sprzed posesji. 

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można 

dostarczać również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się w 

miejscowości Lutocin. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać 

nieodpłatnie po zakupie nowego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same 

funkcje. 

 

VI. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach 

rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone 

gospodarstwa rolne. 

 

 

 

 

Lutocin, 2021-04-30                   Sporządziła: 

 /-/ Wioletta Szczesiak 

          


