
 

 

Realizując obowiązki nałożone na Gminę Porąbka ustawą z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1439) 

przedstawiamy następujące informacje: 

 

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Porąbka 

w 2021 roku – wyłoniony w drodze przetargu: 

 

Firma Usługowa „ATRA” 

Krzysztof Pardela 

43-353 Porąbka 

ul. Krakowska 120 

 

Miejsce zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych,  bioodpadów  stanowiących odpady 

komunalne, oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania:  

 

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. 

43-300 Bielsko-Biała  

ul. Krakowska 315 D 

 

 

 



 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNLANYCH 

(PSZOK) 

 

Prowadzący PSZOK: 

Firma Usługowa „ATRA”  

Krzysztof Pardela 

43-353 Porąbka 

ul. Krakowskiej 120 

 

Adres PSZOK: 

 Porąbka, ul. Bażancia bn  

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500 

w soboty od 700 do 1300 

 

W PSZOK przyjmuje się  bez limitu ilościowego następujące rodzaje 

odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe (np. butelki PET, butelki szklane, kartony 

po sokach itp.), bioodpady (zapakowane w workach), odpady 

niebezpieczne np.: świetlówki, żarówki, termometry rtęciowe, 

przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

odpady tekstyliów i odzieży, zużyte opony (bez felg), popiół, odpady 

budowlane i rozbiórkowe (do 500 kg na rok od właściciela nieruchomości 

zamieszkałej i mieszanej), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 

11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 



 

 

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA 

ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH 

ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH 

ODPADÓW 

 

Instalacja Komunalna 

KOMART Sp. z o.o. Knurów 

 

ul. Szybowa 44 

44-194 Knurów 

tel. 32 235 11 83 wew. 1, 2 

email: dhgo@komart.pl, dgo2@komart.pl 

tel. 32 335 50 60 

email: składowisko@komart.pl 

 

 

PPHU Ekoplast - Produkt S.C. 

Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys 

 

ul. Frysztacka 145 

43-400 Cieszyn 

tel. 33858 00 75 

mailto:dgo2@komart.pl
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