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Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu 

 czystości i porządku w gminach 

 
 

1. Informacja  o  podmiotach   odbierających   odpady   komunalne od właścicieli 

nieruchomości. 

Podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

na terenie gminy Bobrowniki jest: 

 Ewa Sztuka Usługi Komunalno-Transportowe "NIDES" 

 

2. Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Miejscem zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

z terenu Gminy Bobrowniki, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

w Lipnie Sp. z o.o. 

 

3. Informacja o osiągniętych, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku oraz ograniczeniach masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z terenu gminy Bobrowniki 

w latach 2012- 2021. 

a) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła oraz innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Wymagany 

poziom 
recyklingu i 

przygotowania 

do ponownego 

użycia 

papieru, metali, 

tworzyw 

sztucznych i szkła 

[%] 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 20 

Osiągnięty 

poziom 8,36 7,07 - 103 100 38 33,75 40,60 55,35 21 

Wymagany 

poziom 
recyklingu i 

przygotowania 

do ponownego 
użycia 
Odpadów 

Budowlanych i 
Rozbiórkowych[%] 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 70 

Osiągnięty 
poziom - - - - - 100 100 - 100 - 
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b) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do masy wytworzonych w 1995 r. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Dopuszczalny poziom 

masy odpadów 

komunalnych 

ulegających 
biodegradacji 

przekazywanych do 
składowania w 

stosunku do masy tych 

odpadów 
wytworzonych w 1995 

r. [%] 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 35 

Osiągnięty 

poziom 35,23% 62,56 34,7 32,2 48,36 - - 1,95 4,20 17,89 

 

4. Informacja o punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

 

Na terenie Gminy Bobrowniki działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zlokalizowany w Bobrownikach, przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków, ul. Nieszawska (zjazd 

do PSZOK jest oznakowany). 

 

Punkt jest czynny: 

 

PSZOK środa sobota 

od kwietnia do października od 1200 do 1700 od 1000 do 1500 

od listopada do marca od 1100 do 1600 od 1000 do 1500 

 

W punkcie przyjmowane są od mieszkańców gminy (ponoszących opłatę z tytułu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Bobrowniki) nieodpłatnie 

następujące frakcje odpadów komunalnych: 

 

a) papier i tektura, 

b) tworzywa sztuczne, 

c) metale, 

d) opakowania wielomateriałowe, 

e) szkło, 

f) chemikalia, 

g) przeterminowane leki, 

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe, po ich uprzednim opróżnieniu z 

zawartości oraz innych odpadów, 

i) sprzęt elektryczny i elektroniczny, który musi być przekazywany kompletny (w całości), 

j) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, za wyjątkiem odpadów 

zawierających azbest (np. eternit) styropian i papę. 
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k) zużyte opony, pochodzące wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli 

oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane 

do prowadzenia działalności gospodarczej – 8 szt/rok

l) bioodpady, 

m) tekstylia i odzież, 

n) baterie i akumulatory, 

o) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 

w szczególności igieł i strzykawek. 

Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać na miejscu od pracownika obsługi 

oraz od pracowników Referatu Gospodarki Odpadami, pokój numer 6 (Budynek A) Urzędu 

Gminy w Bobrownikach, ul. Nieszawska 10 lub pod numerem telefonu 54 230 51 35 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest na stronie 

Urzędu Gminy Bobrowniki oraz na miejscu do wglądu u pracownika PSZOK. 

 

 

5. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z 

gospodarstw domowych. 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Lubicz mogą przekazywać do: 

 

1. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bobrownikach -bezpłatnie; 

2. Sklepów sprzedających sprzęt elektryczny i elektroniczny (bezpłatnie w momencie 

zakupu nowego sprzętu i zgłoszeniu przy zakupie chęci oddania zużytego sprzętu); 

 

Elektroodpadów nie wolno wrzucać do pojemników, ponieważ są to odpady niebezpieczne, 

które mogą trwale zdegradować środowisko, zatruć ziemię i wody gruntowe. Ich wpływ  

na zdrowie ludzi i zwierząt jest bardzo negatywny  i długotrwały. Może powodować wiele 

groźnych chorób, łącznie z nowotworami. Elektroodpady należy przekazać do specjalnych 

punktów zbierania. 

 

6. Adresy punktów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w 

gospodarstwach rolnych. 

 

1. ZWD Radomice, Zakład Wylęgu Drobiu Radomice 49A 87-600 Lipno tel: +48 54 287 

94 26 tel. kom: +48 502 207 508 – folia po sianokiszonce, sznurek po rolniczy PP, 

worki Big-Bag 

2. Oplast-Recykling FPHU Winduga 6 87-617 Bobrowniki tel. +48 505 060 001 lub +48 

502 526 055 – sznurek po rolniczy PP, worki Big-Bag 

3. SOL-HURT Bogdan Hybner, ul. Toruńska 50G/11, 86-050 Solec 

Kujawski, tel. 882 787 633 - m. in. folie rolnicze, sznurek rolniczy itp.; 

4. KON-WIT RECYKLING S.C., ul. Częstochowska 70, 42-350 Koziegłowy, tel. 696 

023 333, e-mail: recykling@konwit.pl - opony; 

mailto:recykling@konwit.pl
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5. AgroOPC Piotr Śliski, Izdby 5, 88-300 Mogilno, tel. 724 390 767, e-mail: 

info@agroopc.com, odpady rolnicze, odpady opakowaniowe, olej przepracowany, 

odpady niebezpieczne. 

 

Zużyte opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. 

Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany 

spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania. Odpady takie jak: środki ochrony 

roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, 

od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z 

upraw i inne odpady  pochodzące  z   działalności   rolniczej  powinny  zostać  przekazane w 

ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i 

posiadają stosowane zezwolenia. 

mailto:info@agroopc.com

