Informacja dla mieszkańców Gminy Łęczna wynikająca z art. 3 ust.2
pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z ternu
Gminy Łęczna jest:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.
z siedzibą: ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna

2. Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych , pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych z terenu Gminy Łęczna jest:
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starej Wsi

3. 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)
Gmina Łęczna w IV kwartale 2014 r. osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia na poziomie: 21,69 %

4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie

poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy
tych odpadów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 676) Gmina Łęczna w 2014 r. osiągnęła w IV
kwartale 2014 r. poziom ograniczenia masy tych odpadów komunalnych: 28 %

5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest zlokalizowany w Łęcznej
przy ul. Krasnystawskiej 54 i świadczy swoje usługi w dniach poniedziałek - piątek od
godziny 9:00 do 17:00 oraz jego filia na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych w m. Stara Wieś świadczy swoje usługi w dniach poniedziałek - piątek
od godziny 7:30 do 14:30

6. Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych z
zabudowy jednorodzinnej na obszarze miejskim i wiejskim zbierane są dwa razy do
roku (zgodnie z harmonogramem) przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Łęczna sp.z o.o. z siedzibą: ul. Krasnystawska 54, 21 -010 Łęczna
oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w
Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 54, 21-010 Łęczna.

