
Przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne 

Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie gminy Drużbice jest: 

,,Eko-Region’’ Sp. z o.o. 

z/s w Bełchatowie 

ul. Bawełniana 18 

97-400 Bełchatów 

Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 

Podmiot odbierający zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw 

domowych na terenie gminy Drużbice: 

,,Eko-Region’’ Sp. z o.o. 

z/s w Bełchatowie 

ul. Bawełniana 18 

97-400 Bełchatów 

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych 

Gmina Drużbice zgodnie z Uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego 

przyjmującą Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2022 z 

uwzględnieniem lat 2023 - 2028 wraz z załącznikami tj. Planem Inwestycyjnym, Programem 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego oraz 

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami 

dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 wraz z 

uzasadnieniem, należy do Regionu II gospodarki odpadami komunalnymi.  

 



Na terenie regionu II funkcjonują dwie instalacje MBP o statusie instalacji regionalnych o 

łącznej  przepustowości części mechanicznej 150 000 Mg/rok oraz o łącznej przepustowości 

części biologicznej 80 000 Mg/rok (w Ruszczynie i Dylowie). 

Zlokalizowane są również dwie instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów 

zielonych i innych bioodpadów (kompostownia) o statusie instalacji regionalnej: w m. Łodzi 

o przepustowości 19 000 Mg/rok oraz w Dylowie – przepustowość 20 000 Mg/rok.  

Przy zakładanym wzroście masy selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych 

bioodpadów konieczne będzie zwiększenie przepustowości kompostowni. W związku z tym, 

w regionie II planowana jest rozbudowa 4 instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych 

odpadów zielonych i innych bioodpadów zastępczych do RIPOK i regionalnych (Wola 

Kruszyńska (instalacja zastępcza do RIPOK), Ruda (instalacja zastępcza do RIPOK), Dylów        

i m. Łódź) oraz budowa 1 instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów 

zielonych i innych bioodpadów (w Ruszczynie). 

Osiągnięte przez gminę Drużbice poziomy recyklingu 

Osiągnięte przez gminę Drużbice poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji w poszczególnych latach: 
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Papier, metal, tworzywa 

sztuczne, szkło 
min. 12% 23,86% min. 14% 32,93% min. 16% 36,59% min. 18% 24,36% min. 20% 24,97% 

Inne niż niebezpieczne odpady 

budowlane i rozbiórkowe 
36% 100% 38% 100% 40% 100% 42% 98,85% 45% 100,00% 

Dopuszczalny poziom masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania w stosunku do 

masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r.[%] 

 

max. 50% 16,09% max. 50% 37,43% max. 50% 10,02% max. 45% 34,47% max. 45% 23,54% 



 


