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W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 04 czerwca 2019 r. w trybie ustawy o petycjach 

(Dz. U. 2018poz . 870)  informujemy, jak poniżej: 

§1.1) Spisu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściwych miejscowo 

dla terenu Gminy, danych  kontaktowe Urzędnika, który w zakresie powierzonych mu 

kompetencji i zadań  nadzoruje sprawy dot. wyżej wymienionych PSZOK’ów  - 

scilicet:  (Imię i nazwisko, adres do korespondencji e-mail, tel. i stanowisko służbowe 

Urzędnika)  

Dla Gminy Łodygowice, prowadzony jest PSZOK pod adresem: 34-300 Żywiec ul. Bracka 51 

prowadzony przez: Beskid Żywiec Sp. z o. o. Pracownikiem u którego można zasięgnąć 

informacji w przedmiotowej sprawie jest: P. Marta Czereczyn, tel.: 33 863 05 30, e-mail: 

marta@lodygowice.pl 

§1.2) Rocznych ilości zbieranych w PSZOK odpadów styropianu czyli EPS (budowlanego, 

z rozbiórek, kształtek ochronnych dla mebli, sprzętu AGD) -  wszystko za 2021 r. 

Odpady styropianu w PSZOK są zbierane jako opakowania z tworzyw sztucznych oraz odpady 

remontowe. W ciągu roku 2021 z gminy Łodygowice nie przyjęto styropianu.  

§1.3)  Uzyskania Informacji dot.  dalszego zagospodarowania zebranych odpadów 

styropianu (kierowane do instalacji RIPOK – adres, lub kontakt do recyklera). W 

szczególności – interesują nas losy strumienia.  

W przypadku, gdyby przyjęto do PSZOK ww. odpady, jako odpady remontowe,  trafiłyby do 

procesu R12 w NEW ENERGY CIESZYN Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 23, 43-426 Ogrodzona.   

§1.4) Opisu zadań jakie gmina wdrożyła w ciągu ostatnich  5 lat w zakresie przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych.  

2021: 

− Termomodernizacja Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Jagiełły w Łodygowicach 

− Prowadzono Punkt Konsultacyjny dla Programu Czyste Powietrze. W ramach tego 

programu dofinansowanie do termomodernizacji budynku uzyskało 134 mieszkańców 

naszej Gminy. 

2020: 
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− Prowadzono Punkt Konsultacyjny dla Programu Czyste Powietrze. W ramach tego 

programu dofinansowanie do termomodernizacji budynku uzyskało 97 mieszkańców 

naszej Gminy. 

2019: 

− Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach  

− Udzielano dofinansowań dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła do 20 budynków 

− Prowadzono Punkt Konsultacyjny dla Programu Czyste Powietrze. W ramach tego 

programu dofinansowanie do termomodernizacji budynku uzyskało 45 mieszkańców 

naszej Gminy. 

2018: 

− Udzielano dofinansowań do wymiany źródeł ciepła do 18 budynków. 

2017: 

− Udzielano dofinansowań do wymiany źródeł ciepła 

 

 

Z poważaniem 

Z up. Wójta Gminy Łodygowice 

Mgr. Inż. Marcin Zyzak 

Kierownik Referatu 

Rozwoju, Inwestycji i Promocji 
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