
 

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na 

terenie Gminy Rogów 

 
(art. 4 ust. 1 pkt 9 ) lit a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 j.t. z późn. zm.) 

 

Odpady komunalne na terenie Gminy Rogów odbiera od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych: 

1. Remondis Sp. z o. o. Oddział w Łodzi, ul. Zbąszyńska 6, 91-343 Łódź, NIP 7280132515, 

 REGON 011089141. 

 

Odpady komunalne na terenie Gminy Rogów odbierają od podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą : 

1. Remondis Sp. z o. o. Oddział w Łodzi, ul. Zbąszyńska 6, 91-343 Łódź, NIP 7280132515,  

REGON  011089141. 

2. GLOBALeko Przemysław Kozłowski, ul. Św. Anny 3/11, 95-060 Brzeziny, NIP 8331367460, 

REGON 100772870 

 

 

 

Wykaz podmiotów zbierających na terenie Gminy Rogów zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych wpisanych do rejestru Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie pod adresem: rzseie.gios.gov.pl 
 

Lp. 
Numer 

Rejestrowy 
Firma 

Oznaczenie 

siedziby organu 

zarządzającego 

Województwo 

NIP /  

NIP 

Europejski 

REGON 

1 E0017810Z 

GLOBALeko 

Przemysław 

Kozłowski 

Brzeziny Łódzkie 833-136-74-60 100772870 

2 E0000225Z 
Remondis Sp. z 

o.o.  
Warszawa Mazowieckie 728-013-25-15 011089141 

3 E0003546Z 
EKO-REGION  

Sp. z o.o. 
Bełchatów Łódzkie 769-191-79-79 590765381 

4 E0006372Z JUKO Sp. z o.o. 
Piotrków 

Trybunalski 
Łódzkie 771-261-40-21 592265429 

5 E0007700Z 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania - 

Łódź Sp. z o.o. 

Łódź Łódzkie 726-001-97-67 470797081 

6 E0007128Z 
Veolia Usługi dla 

Środowiska S.A. 
Kielce Świętokrzyskie 527-209-86-36 012914009 

7 E0017115ZBW 

A.S.A. EKO 

POLSKA Sp. z 

o.o. 

Zabrze Śląskie 676-215-76-48 357190739 

 

 

 

http://rzseie.gios.gov.pl/


Wykaz podmiotów zbierających na terenie Gminy Rogów zużyte baterie i 

akumulatorki: 

 
1. Zespół Szkół w Rogowie, ul. Szkolna 1, 95-063 Rogów 

2. Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym, Przyłęk Duży 49, 95-063 Rogów 

3. Szkoła Podstawowa w Wągrach, Wągry  87, 95-063 Rogów  

4. Urząd Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów 

 

Wykaz podmiotów zbierających przeterminowane leki: 

1. Apteka „Św. Antoniego”, ul. Dworcowa 2, 95-063 Rogów 

2. Apteka Melissa, ul. Wojska Polskiego 15, 95-063 Rogów 

 

 

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania: 
 

Zmieszane odpady komunalne odbierane z terenu Gminy Rogów trafiają do: Zakładu 

Gospodarowania Odpadami Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania i odpady zielone 

transportowane są na kompostownie w: PGK Sp. z o. o. Radomsko, instalacja w Płoszowie. 

 

 
 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę 

Rogów 
 

Zapisy art. 3b oraz 3cu.c.p.g. obligują gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych.  

Rok 2013 był rokiem przełomowym dla gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogów.  

Do 1 lipca 2013 r. obowiązywał stary system gospodarowania odpadami komunalnymi, oparty na 

umowach zawieranych z dobrowolnie wybranymi  podmiotami zajmującymi się odbiorem odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Rogów.  

Poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 2013 wynosił 50%. Gmina Rogów osiągnęła poziom 

ograniczenia w wysokości 77% - poziom nie został osiągnięty. 



Poziom, który musiał zostać osiągnięty w 2014 r. wynosi nie więcej niż 50% (Pr). Gmina Rogów 

osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości 35,4% (Tr < Pr) i tym samym osiągnęła w danym roku 

rozliczeniowym wskazany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji (poziom zostanie osiągnięty jeżeli Tr=Pr albo Tr<Pr). 

 

Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, tworzyw sztucznych i szkła dla 2014r. wynosi 14%. Osiągnięty przez 

Gminę Rogów poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów 

wynosi 42,6%. Gmina Rogów osiągnęła wymagany poziom recyklingu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, tworzyw sztucznych i szkła dla roku 2013 

wynosił 12%. Osiągnięty przez Gminę Rogów poziom recyklingu i przygotowania do  ponownego 

użycia ww. frakcji odpadów wynosi 17% poziom został osiągnięty.  

Natomiast w roku 2014r. wynosił 14%. Osiągnięty przez Gminę Rogów poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów wynosi 42,6%. Gmina Rogów osiągnęła 

wymagany poziom recyklingu. 

 

 


