
Z przedłożonego sprawozdania przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Cieszyna wynika, że w 2018 r. odpady zmieszane,

odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania, zagospodarowano we wskazanych poniżej instalacjach: 

Informacja  o masie odpadów zmieszanych odebranych sprzed nieruchomości i przekazanych do
zagospodarowania

Kod odpadu
Nazwa instalacji, do której

przekazano odpad
Łącznie masa 

[Mg]
Masa odpadu 

[Mg]
Sposób

zagospodarowania

20 03 01
niesegregowane

(zmieszane)
odpady

komunalne

„Cofinco-Poland” Sp. z o.o. 
Katowice, ul. Graniczna 29

instalacja: 
Jastrzębie-Zdrój, ul. Dębina 36

7 725,90 7 725,90 R12

Informacja  o masie odpadów bioodpadów wytworzonych na terenie Gminy i przekazanych do
zagospodarowania (w tym zebranych w PSZOK)

20 02 01
odpady ulegające

biodegradacji
(odpady odebrane

sprzed
nieruchomości)

BEST-EKO
Żory, ul. Gwarków 1

instalacja:
Rybnik, ul. Rycerska 101

688,06

50,20 R3

„Cofinco-Poland” Sp. z o.o. 
Katowice, ul. Graniczna 29

instalacja: 
Jastrzębie-Zdrój, ul.Dębina 36

637,86 R3

20 01 08 
odpady kuchenne

ulegające
biodegradacji

„Cofinco-Poland” Sp. z o.o. 
Katowice, ul. Graniczna 29

instalacja: 
Jastrzębie-Zdrój, ul.Dębina 36

78,32 78,32 R3

20 02 01
odpady ulegające

biodegradacji
(odpady zielone

zebrane w
PSZOK)

BEST-EKO
Żory, ul. Gwarków 1

instalacja:
Rybnik, ul. Rycerska 101

205,24 205,24

Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania,
przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy/związku

międzygminnego odpadów komunalnych

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania

Nazwa i adres instalacji,
w której zostały

wytworzone odpady,
powstałe z odebranych

przez podmiot odpadów
komunalnych, przekazane

do składowania

Kod odpadów

Zawierająca frakcje
ulegające

biodegradacji
[Mg]

Zawierająca
frakcje

nieulegające
biodegradacji

[Mg]

Nazwa i adres
składowiska,

na które przekazano
odpady

do składowania

Ekoplast-Produkt Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 18

43-400 Cieszyn
instalacja:

43-400 Cieszyn
ul. Frysztacka 145

19 12 1 2

91,62 - Cofinco Poland  
Sp. z o.o. 

ul. Graniczna 29  
40-017 Katowice

instalacja:
ul. Dębina 36, 43-330

Jastrzębie-Zdrój

- 96,31

SUMA 91,62 96,31

Masa  odpadów,  powstałych  po  sortowaniu  zmieszanych  (niesegregowanych)  odpadów  komunalnych
odebranych, przekazanych do składowania



Nazwa i adres instalacji,
w której zostały

wytworzone odpady,
powstałe z odebranych

przez podmiot odpadów
komunalnych, przekazane

do składowania

Kod odpadów
Frakcja o wielkości

powyżej 80 mm
[Mg]

Masa całego
strumienia
odpadów

[Mg]

Nazwa i adres
składowiska,

na które przekazano
odpady do

składowania

Cofinco Poland  Sp. z o.o. 
ul. Graniczna 29 , 
40-017 Katowice

instalacja:
ul. Dębina 36, 43-330

Jastrzębie-Zdrój

19 12 1 2  3 924,76 -

Cofinco Poland  
Sp. z o.o. 

ul. Graniczna 29  
40-017 Katowice

instalacja:
ul. Dębina 36, 43-330

Jastrzębie-Zdrój

SUMA  3 924,76


