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Tabela 4.

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych odebranych
w 2015 r. z terenu gminy i przekazanych do Regionalnych instalacji do
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1. Wprowadzenie
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3
ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250). Analizy dokonuje się w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, rocznego sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych

mających

wpływ na koszty funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
gminy Wodzisław Śląski. Zgodnie z art. 9 tb ww. ustawy analiza obejmuje w szczególności:
•

możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

•

potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

•

koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych;

•

liczbę mieszkańców;

•

liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1
w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12;

•

ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;

•

ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy
oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania
i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.
3

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wodzisław Śląski w 2015 roku
Niniejsza analiza dotyczy 2015 roku, w którym obowiązek odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych spoczywał na gminie.

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku
W myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca
2013 r. obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych przejęła gmina. Rada Gminy nie skorzystała z możliwości przejęcia powyższego
obowiązku na nieruchomościach niezamieszkałych, na których odpady powstają wskutek
prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego właściciele tych nieruchomości w dalszym ciągu
mieli obowiązek zawarcia indywidualnej umowy z uprawnionym podmiotem w zakresie odbierania
odpadów komunalnych powstających wskutek prowadzenia działalności.
W okresie objętym analizą zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi określają szczegółowo akty prawa miejscowego, w tym;
- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wodzisław Śląski – uchwała
Nr XXV/248/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października 2012 r., zmieniona
uchwałą Nr XXXVII/333/13 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 9 sierpnia 2013 r.,
- Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę - uchwała Nr XXV/249/12 Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października 2012 r., zmieniona uchwałą Nr XXXVII/334/13
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 9 sierpnia 2013 r.,
- Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania za
pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują
mieszkańcy - uchwała Nr III/27/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 28.01.2015 r.,
- Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi - uchwała Nr XXVII/266/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
21 grudnia 2012 r.
4

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wodzisław Śląski w 2015 roku
- Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty - uchwała Nr III/26/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia

28.01.2015 r.
W ramach gminnego systemu, z gospodarstw domowych odbierane były następujące
rodzaje odpadów:
1. bezpośrednio z nieruchomości:
•

odpady (niesegregowane) zmieszane

•

odpady zbierane w sposób selektywny następujących frakcji:
- papier,
- szkło,
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
- biodegradowalne w tym zielone.

2. w systemie obwoźnych zbiórek:
•

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

•

zużyte opony.

3. w systemie stacjonarnych zbiórek:
•

budowlane i rozbiórkowe.

4. z aptek:
•

przeterminowane leki

5. w gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
•
•
•

papier
tworzywa sztuczne
metal

•
•
•
•
•
•
•

opakowania wielomateriałowe
szkło
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
odpady wielkogabarytowe
zużyte opony
odpady biodegradowalne, w tym zielone
odpady budowlane i rozbiórkowe w niewielkiej ilości
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•
•
•

zużyte baterie i akumulatory
przeterminowane leki i chemikalia
odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,
rozpuszczalników, tusze do drukarek, tonery).

Usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych świadczyło na podstawie umowy nr OŚiGK-II.7031.00001.2013 z dnia 25 czerwca
2013 r. Konsorcjum firm: lider: Przedsiębiorstwem Spedycyjno – Transportowym „Transgór” S.A.
z siedzibą w Rybniku ul. Jankowicka 9, konsorcjant: „EKO” M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka
Sp. J .z siedzibą w Rybniku ul. Kościuszki 45 a.
Przy Służbach Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim funkcjonował gminny Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK), do którego mieszkańcy w ramach
ponoszonej opłaty mogli oddawać odpady wymienione w pkt 3. PSZOK był czynny cztery razy
w

tygodniu w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę

w godzinach od 9.00 do 13.00. Obsługę PSZOK-u zapewniały Służby Komunalne Miasta.

3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania
Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014” (dalej
WPGO) przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia
2012 r. Gmina Wodzisław Śląski należy do regionu III gospodarki odpadami komunalnymi.
W regionie III zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01

oraz

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powinny być przekazywane do instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów RIPOK: PPHU KOMART Sp. z o. o.
w Knurowie, COFINCO POLAND Sp z o. o. w Katowicach (instalacja w Jastrzębiu Zdroju),
natomiast odpady zielone o kodzie 20 02 01 powinny być przekazywane do kompostowni odpadów
RIPOK „BEST EKO” Sp. z o. o. w Żorach (instalacja w Rybniku) .
Z danych uzyskanych od podmiotów odbierających odpady wynika, że w 2015 r.
w instalacji regionalnej PPHU KOMART Sp. z o. o. w Knurowie oraz w instalacji regionalnej
COFINCO POLAND Sp z o. o. w Katowicach wszystkie przekazane zmieszane odpady komunalne
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pochodzące z terenu gminy Wodzisław Śląski zostały skierowane do przetwarzania i zostały
zagospodarowane w procesie R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek
z procesów wymienionych w pozycji R1 - R11. Natomiast w instalacji regionalnej „BEST EKO”

Sp. z o. o. w Żorach wszystkie przekazane odpady zielone zostały skierowane do kompostowania
w procesie R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) (**)Pozycja obejmuje
również zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych.

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Na terenie Gminy Wodzisław Śląski w 2013 r. został utworzony PSZOK przy Służbach
Komunalnych Miasta w ramach Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. W 2015 r.
nie realizowano zadań inwestycyjnych na tym obiekcie. W roku 2016 zaplanowane są wydatki
mające na celu zabudowę wagi najazdowej oraz zakup kontenerów (ogółem 52 240, 00 zł).
W kolejnych latach planuje się dalszą rozbudowę oraz doposażenie PSZOK-a.
Inwestorzy prywatni zgłosili swoje potrzeby inwestycyjne w aktualizowanym obecnie
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Potrzeba realizacji zgłaszanych tam inwestycji
zostanie zweryfikowana w procedurze opracowania planu, wynikającej z przepisów ustawy
o odpadach.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację
własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych- o ile obowiązek budowy takich instalacji wynika z wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W regionie III
gospodarowania odpadami woj. śląskiego, do którego należy Gmina Wodzisław Śląski, funkcjonują
niezbędne regionalne instalacje do przetwarzania odpadów. Instalacje regionalne wyznaczone dla
regionu III w uchwale nr IV/25/2/2012

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia

2012 r., zmienionej uchwałą nr IV/50/6/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 5 maja
2014 r. w sprawie wykonania WPGO zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Instalacje regionalne w Regionie III województwa śląskiego
L. p.

Rodzaj instalacji

Funkcjonujące regionalne
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zastępczej obsługi regionu
instalacje do przetwarzania
odpadów komunalnych

w przypadku, gdy regionalna
instalacja uległa awarii lub nie
może przyjmować odpadów
z innych przyczyn

PPHU KOMART Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 7,
44-194 Knurów
COFINCO POLAND
Sp z o. o.
ul. Graniczna 29, 40-017
Katowice

ul. Rozwojowa 1,
44-335 Jastrzębie Zdrój

SEGO Sp. z o. o
ul. Przemysłowa 35,
44-200 Rybnik
Służby Komunalne Miasta

Instalacja do mechaniczno-biologicznego
1

„EKO MAR” Sp. z o .o.

w Wodzisławiu Śląskim

przetwarzania zmieszanych odpadów

ul. Marklowicka 21,

komunalnych

44-300 Wodzisław Śląski
PST „Transgór” S.A.
ul. Jankowicka 9
44-201 Rybnik
Zakład Oczyszczania Miasta
„Tros-eko” Sp. z o.o.
ul. Bażantów 17,
43-450 Ustroń

2

Kompostownia odpadów komunalnych

„BEST-EKO” Sp. z o.o.
ul. Gwarków 1,
44-240 Żory

COFINCO POLAND
Sp z o. o.
ul. Graniczna 29,
40-017 Katowice
Zarząd Zieleni Miejskiej
w Rybniku
ul. Pod Lasem 64,
44-210 Rybnik
Miejskie Składowiska Odpadów
ul. Rybnicka 125,
47-400 Racibórz
Zakłady Techniki Komunalnej
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Sp. z o. o.
ul. Okrężna 5,
44-240 Żory
PPHU KOMART Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 7,
44-194 Knurów
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o.o.
ul. Energetyków 5,
43-170 Łaziska Górne
Zakład Usług Komunalnych.
ul. Kolejowa 2,
43-190 Mikołów
PPHU KOMART Sp. z o. o.

Rybnickie Służby Komunalne

ul. Szpitalna 7,

ul. Jankowicka 41b,

44-194 Knurów

44-200 Rybnik

COFINCO POLAND

Gminny Zakład Gospodarki

Sp z o. o.

Komunalnej w Świerklanach

ul. Graniczna 29,

ul. Strażacka 1,

40-017 Katowice

44-266 Świerklany
Urząd Gminy Krzyżanowice

Składowisko odpadów innych niż
3

ul. Główna 5,

niebezpieczne i obojętne, na których są

47-450 Krzyżanowice

składowane odpady komunalne

Miejskie Składowisko Odpadów
w Raciborzu
ul. Rybnicka 125,
47-400 Racibórz
PGKiM Sp. z o.o. w Łaziskach
Górnych
ul. Energetyków 5,
43-170 Łaziska Górne

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego przewiduje budowę nowych
instalacji regionalnych w regionie III.

5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
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Na terenie Gminy Wodzisław Śląski stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uzależnione są od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz sposobu
zbierania odpadów. Wysokość opłat w 2015 r. uległa zmianie. Aktualne stawki opłat przyjętych

uchwałą nr III/26/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 stycznia 2015 r., zestawiono
w tabeli 2.
Tabela 2. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych z terenu
gminy Wodzisław Śląski
L. p.

Opłata miesięczna stanowiąca iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość

1.

Odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny

10,80 zł miesięcznie od mieszkańca

2.

Odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

18,00 zł miesięcznie od mieszkańca

W oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracje, łączna
wysokość należności z tytułu „opłaty śmieciowej” w 2015 roku (wg stanu na 31.12.2015 r.)
wyniosła 5 746 538,25 zł, natomiast do budżetu wpłynęło 5 535 236,01 zł (należność główna
5 508 005,63 zł, co stanowi ok. 96% deklarowanej kwoty, odsetki 2 984,80 zł, koszty upomnienia
24 245,58). Reszta należności podlega ściągnięciu w trybie egzekucyjnym.
Wydatki Gminy na system gospodarki odpadami w 2015 r. były następujące:
1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym obsługa PSZOK) –
4 352 048,94 zł,
2. obsługa administracyjna systemu – 453 224,77 zł,
3. edukacja ekologiczna – 0,00 zł (w roku 2015 wykorzystano materiały edukacyjne zakupione
w 2014 roku).
Łączne wydatki w 2015 r. wyniosły 4 805 273,71 zł. Różnica pomiędzy wpływami z tytułu
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami, tj. kwota w wysokości
729 962,30 zł, została przeznaczona na pokrycie strat z poprzednich lat funkcjonowania systemu.

6. Liczba mieszkańców
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W ostatnich latach na terenie gminy zanotowano spadek liczby mieszkańców, wynikający
przede wszystkim z ujemnego przyrostu naturalnego oraz wysokiego wskaźnika migracji. Według
bazy meldunkowej na dzień 31.12.2014 r. na terenie gminy zameldowanych było 48 044 osób,

natomiast 31.12.2015 r. - 47 486 osób.
Według ewidencji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
gminnym systemem gospodarowania odpadami objętych według stanu na 31.12.2015 r. było 42 386
mieszkańców z 6 252 nieruchomości. Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, a łączną
liczbą osób zadeklarowanych w systemie wynosi 5 100 osób i wynika z faktu, iż wiele osób jest
zameldowanych na terenie gminy, ale ze względu na miejsce pracy, nauki lub założenie własnej
rodziny zamieszkują poza terenem gminy, o czym świadczą oświadczenia właścicieli
nieruchomości.
W ramach „uszczelnienia” systemu w 2015 r. wezwania do złożenia deklaracji lub
wyjaśnień w sprawie przyczyn jej niezłożenia skierowano do 220 właścicieli nieruchomości
zamieszkałych. Ponadto, przeprowadzone były 2 postępowania w sprawie wydania decyzji
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, o której mowa w art. 6o ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 298 postępowań po zawiadomieniu o zmianie
stawki, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których
mowa w art. 6 ust. 6-12
Prezydent Miasta, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie, prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych przez
właścicieli nieruchomości, na których odpady komunalne powstają wskutek prowadzenia
działalności gospodarczej. Ewidencja jest na bieżąco weryfikowana w oparciu o wykazy umów
załączone do sprawozdań półrocznych podmiotów odbierających odpady komunalne.
W 2015 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 38 kontroli posesji podmiotów
gospodarczych w zakresie pozbywania się odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej.
W wyniku kontroli zobowiązano 15 przedsiębiorców do usunięcia nieprawidłowości.
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Na nieruchomościach mieszanych, na których jednocześnie zamieszkują mieszkańcy
i prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub część lokalu mieszkalnego służy do
obsługi biurowej działalności gospodarczej, gospodarowanie odpadami odbywa się w ramach

gminnego systemu gospodarki odpadami. W 2015 r. nie odnotowano przypadków właścicieli
nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, w imieniu których gmina powinna zorganizować odbieranie
odpadów komunalnych z nieruchomości.

8. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy
Na terenie Gminy Wodzisław Śląski nie były przeprowadzone badania morfologii odpadów.
Ilość wytworzonych w 2015 r. odpadów komunalnych została oszacowana na podstawie prognoz
wynikających z opracowanej przez firmę Albeko „Analizy wyliczenia kosztów odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych dla miasta Wodzisław Śląski”.
Tabela 3. Szacunkowe ilości wytworzonych na terenie gminy Wodzisław Śląski w 2015 r. odpadów komunalnych

L. p.

Wskaźnik

Wskaźnik

wytwarzania

odpadów [kg/m/rok]

Ilość
terenie

wytworzonych
gminy

na

odpadów

komunalnych [Mg]

1.

Liczba mieszkańców objętych systemem

2.

Papier i tektura

38,2

1 827,0

3.

Szkło

38,8

1 855,6

4.

Metale

5,5

263,0

5.

Tworzywa sztuczne

42,9

2 051,7

6.

Odpady wielomateriałowe

15,5

741,3

7.

Odpady kuchenne i ogrodowe

133,4

6 380,0

8.

Odpady mineralne

11,1

530,9

9.

Frakcja <10 mm

25,3

1 210,0

10.

Tekstylia

15,8

755,7

11.

Drewno

1,2

57,4

12.

Odpady niebezpieczne

2,7

129,1

13.

Inne kategorie odpadów

19,2

918,3

14.

Odpady wielkogabarytowe

10,0

478,3

15.

Odpady z terenów zielonych

20,3

970,9

47 826
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Razem

379,9

18 169,1

Mając na uwadze fakt, iż Gmina nie dysponuje danymi dotyczącymi ilości wytwarzanych

odpadów tylko odebranych, nie wiadomo w jakim stopniu wskaźniki wytwarzania odpadów
określone w WPGO odzwierciedlają stan faktyczny, tym bardziej, że niektórzy mieszkańcy część
odpadów komunalnych zagospodarowują we własnym zakresie.
Do odpadów tych należą:
- papier, tektura i drewno, w tym opakowania z drewna, odpady kuchenne ulegające biodegradacji
(w przydomowych kompostownikach i do karmienia zwierząt), odpady mineralne, w tym frakcje
popiołowe.

9. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych
z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych
pozostałości

z

sortowania

i

pozostałości

z

mechaniczno-biologicznego

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do przekazywania
odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacje regionalne w regionie III zostały omówione
w rozdziale 4.
Dane o ilościach ww. odpadów odebranych z terenu gminy Wodzisław Śląski
i przekazanych do RIPOK-ów w 2015 r. zestawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych odebranych w 2015 r. z terenu gminy i
przekazanych do RIPOK-ów

Rodzaj odpadów

Nazwa RIPOK

Niesegregowane (zmieszane) odpady

PPHU KOMART Sp. z o. o.

komunalne – 20 03 01

ul. Szpitalna 7,
44-194 Knurów
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COFINCO POLAND Sp z o. o.
ul. Graniczna 29,

6 167,8

40-017 Katowice (instalacja
Jastrzębie Zdrój)
Odpady ulegające biodegradacji – 20
02 01 (w tym zielone)

„BEST-EKO” Sp. z o.o.
ul. Gwarków 1,

153,1

44-240 Żory (instalacja Rybnik)
Razem

6 422,1

Prezydent Miasta
Mieczysław Kieca

Wodzisław Śląski, sporządzono dnia 20 kwietnia 2016 r.
w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
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