
 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 

Co zrobić z folią rolniczą i zużytymi oponami od maszyn rolniczych i odpadami 

rolniczymi? 

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. 

Informujemy, że folie można przekazać do firm, które zajmują się ich zbieraniem i utylizacją, 

natomiast opony od maszyn rolniczych można oddać w punktach świadczących usługę 

wymiany takich opon (za opłatą, w zależności od firmy) lub tam, gdzie dokonywany jest zakup 

nowych opon w momencie realizacji zakupu. 

Odbiór odpadów z produkcji rolniczej jest usługą odpłatną. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 ze zm.) gmina 

zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo 

przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających  

w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze 

gminy są położone gospodarstwa rolne. 

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, 

np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. 

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon 

powstających w gospodarstwach rolnych ( adresy pozyskano ze stron internetowych): 

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Kontakt 
Rodzaj 

odpadów 

1. 
Eko–Flex E-group s.c. 
Zarządzanie odpadami 

i recykling 

ul. Koszarowa 19 

67-300 Szprotawa 

  

tel.: 068 416 13 30 

e-mail: info@eko-

flex.pl 

  

folia rolnicza 

2. Grupa RECYKL S.A. 

ul. Letnia 3 

63-100 Śrem 

  

tel.: 667 955 563 

e-

mail: opony@recykl.pl 

  

zużyte opony 

3. 

Grupa RECYKL S.A. 

  

ul. Gubińska 40 

66-600 

Krosno Odrzańskie 

tel. 607 550 533 zużyte opony 

mailto:info@eko-flex.pl
mailto:info@eko-flex.pl
mailto:opony@recykl.pl


Oddział w Krośnie 

Odrzańskim 

  

4. 

Zakład Wtórnego 

Obrotu Zużytym 

Ogumieniem 

Wojciech Mądrzycki 

ul. Rogoźnicka 34 

58-150 Goczałków 

  

tel. 74 855 95 85 zużyte opony 

5. Jopek Recykling 

Fabianów, ul. 

Przemysłowa 12, 63-

330 Dobrzyca 

tel. 667 429 619 

724569 561 

  

folia 

odpadowa, 

sznurek, 

zużyte opony 

6. 

 

Eko Spektrum 

Wojciech Jarczak 

ul. Wspólna 1 

45-837 Opole 

  

tel. 606 967 774 
folia 

odpadowa 

7. INTEREKO Sp. z o.o. 

ul. 10 Sudeckiej 

Dywizji 

Zmechanizowanej 4 

45-828 Opole 

  

tel. 77 402 49 61 

zużyte opony, 

folia 

odpadowa 

8. Zuo International 

Kunowice, ul. 

Słubicka 50 

69-100 Słubice 

tel.693 196 338 
sznurek 

rolniczy 

9. 
TRANS-FORMACJA 

Marcin Wijatyk 

Ołobok, ul. 

Słoneczna 17 

66-213 Skąpe 

tel. 68/444 75 76 
sznurek 

rolniczy 

10. 

Wtórpol 

  

ul. Koniawska 34 A 

66-400 Gorzów Wlkp. 

tel./fax 41 25 12 802 

tel. +48 602 515 247 

sznurek 

rolniczy 

 


