
 

 

 

 

INFORMACJA 
 

Gmina Paprotnia informuje o możliwości 
dodatkowego, bezpłatnego przekazania odpadów 
komunalnych, po wcześniejszym zgłoszeniu  
do Urzędu Gminy Paprotnia pod numerami  
tel.: 25 63 121  10,  736  862  470  (w   godzinach 
pracy Urzędu).   
  Od dnia 15.05.2020 r. uruchomiony zostaje  
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w Woli Suchożebrskiej,  
ul. Sokołowska 2 – teren ZUO. Godziny pracy 
PSZOK-a: od poniedziałku  do piątku: od 6.00  
do 22.00, w soboty  od 6:00 do 14:00.  
  Warunkiem bezpłatnego przyjęcia odpadów 
będzie okazanie dokumentu potwierdzającego 
zamieszkanie na terenie gminy Paprotnia.  
  Rodzaj przyjmowanych odpadów  
do PSZOK-a wraz z limitami ilościowymi 
nałożonymi na mieszkańców gminy Paprotnia 
znajduje się na odwrocie strony. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rodzaj przyjmowanych odpadów do PSZOK-a wraz z limitami 

ilościowymi nałożonymi na mieszkańców Gminy Paprotnia. 

 

L.pl Rodzaj odpadu Limit ilościowy [Mg] 

1.  Zużyte opony  (tylko z samochodów do 3,5 Mg, 

w max. ilości) 

8 szt./ deklaracja /rok 

2.  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

i remontów (*odpady pochodzące z drobnych 

remontów w ilości do 1 m3 na deklaracja/rok) 

 

do 1 m3 na deklaracja/rok 

3.  Gruz ceglany (*odpady pochodzące  

z drobnych remontów w ilości do 1 m3 na 

deklaracja/rok) 

 

do 1 m3 na deklaracja/rok 

4.  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia  

(*odpady pochodzące z drobnych remontów w 

ilości do 1 m3 na deklaracja/rok) 

 

 

do 1 m3 na deklaracja/rok 

5.  Leki Bez limitu 

6.  Baterie i akumulatory  Bez limitu 

7.  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  Bez limitu 

8.  Metale Bez limitu 

9.  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny (popiół)  

Bez limitu 

10.  Odpady ulegające biodegradacji Bez limitu 

11.  Odpady wielkogabarytowe Bez limitu 

12.  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji Bez limitu 

13.  Opakowania z papieru i tektury Bez limitu 

14.  Opakowania z tworzyw sztucznych Bez limitu 

15.  Opakowania z metali Bez limitu 

16.  Opakowania wielomateriałowe Bez limitu 

17.  Opakowania ze szkła Bez limitu 

18.  Zmieszane odpady opakowaniowe Bez limitu 

19.  Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

 

Bez limitu 


