
 

Informacja o osiągniętych za 2021 rok przez Gminę Ruda Śląska wymaganych poziomach: 
 
Poziom przygotowania do ponownego użycia  
i recyklingu odpadów komunalnych  

osiągnięty 20,77 % (wymagany – 20 %) 

 
Poziom składowania odpadów komunalnych  
i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 
komunalnych 

 

osiągnięty 32,51 % 

 

(ustawa nie przewiduje  
na 2021 r.  wymaganego 
poziomu do osiągnięcia) 

 
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania   

 
osiągnięty 26,63 % 

(ustawa nie przewiduje  
na 2021 r.  wymaganego 
poziomu do osiągnięcia) 

 
           

Informacja o osiągniętych za 2021 rok przez podmioty odbierające odpady komunalne na 
podstawie umowy z właścicielami nieruchomości położonymi na terenie miasta Ruda Śląska 

wymaganych poziomach: 
 

Podmiot 
odbierający 
odpady komunalne 

Poziom przygotowania 
do ponownego użycia  
i recyklingu odpadów 
komunalnych 

Poziom składowania 
odpadów komunalnych  
i odpadów pochodzących z 
przetwarzania odpadów 
komunalnych 

Poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
przekazywanych  
do składowania 

 
 
osiągnięty 

wymagany 
ustawą  
poziom do 
osiągnięcia 

 
 

osiągnięty 

wymagany 
ustawą  
poziom do 
osiągnięcia 

 
 

osiągnięty 

wymagany 
ustawą  
poziom do 
osiągnięcia 

Remondis Górny 
Śląsk Sp. z o.o. 
ul. Piotra Skargi 87 
41-706 Ruda Śląska 

21,74 % 

20% 

31,42 % 

             ustaw
a nie przew

iduje na 2021 r.  w
ym

aganego poziom
u do osiągnięcia 

 
0,6 % 

 
             ustaw

a nie przew
iduje na 2021 r.  w

ym
aganego poziom

u do  osiągnięcia 

FCC Śląsk Sp. z o.o. 
(dawniej MPGK Sp. 
z o.o.) w Zabrzu  
ul. Lecha 10,  
41-800 Zabrze 

100 % - 

 
0,0 % 

PreZero Service 
Południe Sp. z o.o.  
ul. Kokotek 33 
41-700 Ruda Śląska 

7,98 % 61,71 % 1,9 % 

FCC Polska Sp. z 
o.o.  
ul. Lecha 10 
41-800 Zabrze 

29,94 % 26,72 % 0 % 

UNITRADE Szymon 
Laskowski  
ul. Przemysłowa 55 
43-100 Tychy 

8,1 % 29,78 % 0,01 % 

AMD OMEGA Sp. z 
o.o. Sp.k.  
ul. Kluczborska 39a 
41-503 Chorzów 
10.12.2020 

1,19 % 1,12 % 0 % 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
Mirosław Olejarczyk  
Wola Jachowa 94 a 
26-008 Górno 

8,55 % 34,08 % 0 % 

Remondis MPGO 
Sosnowiec Sp. z o.o.  
ul. Baczyńskiego 11 
41-203 Sosnowiec 

3,91 % 22,89 % 0,02 % 

 


