
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439) informuję o adresach punktów zbierania odpadów 

folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania 

takich odpadów. 

Informuję, że w ramach systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne 

powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych. 

Odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. opony, środki ochrony 

roślin, opakowania po nich, sznurki, folie po kiszonkach i nawozach, worki Big Bag) nie są w 

rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami komunalnymi. 

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. 

Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej 

odpady z posesji na terenie Gminy. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Julkowie, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z 

gospodarstw domowych. Na odbiór odpadów z gospodarstwa rolnego rolnik musi mieć odrębną 

umowę z uprawnionym podmiotem. Odbiór odpadów z produkcji rolniczej jest usługą odpłatną. 

Wykaz podmiotów zbierających odpady: odpady folii z balotów sianokiszonki, folii pryzmowej, worki 

foliowe, worki typu Big Bag, sznurek, siatka powstających w gospodarstwach rolnych: 

Lp. 

Nazwa i adres podmiotu 

prowadzącego działalność zbierania 

odpadów 

Rodzaj zbieranych odpadów Kontakt 

1 

Eko SO-MASZ  

ul. Leśników Polskich 65,  

98-100 Łask, 

folia po sianokiszonce, folia po 

kiszonce, worki po nawozach, folia 

po uprawach polowych, folia 

tunelowa, folia opakowaniową, worki 

po zbożach i nasionach, worki bigbag 

tel. 605 684 846, 

tel. 43 675 15 36 

2 

Eko Spektrum Wojciech Jarczak 

ul. Wspólna 1, 

45-837 Opole 

folia odpadowa tel. 606 967 774 

3 

Remondis Opole Zakład Mechaniczno-

Biologicznego Przetwarzania Odpadów 

Al. Przyjaźni 9, 

45-573 Opole 

folia odpadowa, sznurek tel. 77 453 62 62 

4 

Jopek recykling Dawid Jopek 

Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 

63-330 Dobrzyca 

folie po sianokiszonce, arostrech, 

folie silosowe sznurki, agrowłóknia, 

big- bagi 

tel. 667 429 619 

tel. 724 569 561 

5 

Evoltaic Sp. z o. o.  

Al. Solidarności 21,  

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

folie poużytkowe w rolnictwie, folie 

strecz po sianokiszonkach, folie 

opakowaniowe 
tel. 733 211 404 

 

Gmina Skierniewice nie obliguje właścicieli gospodarstw rolnych z terenu gminy Skierniewice do 

korzystania z usług zaprezentowanych przedsiębiorstw. Korzystanie z usług jest dobrowolne. 

 

        Wójt Gminy Skierniewice 

        Czesław Pytlewski 


