
Wykaz  podmiotów  gospodarczych  i   jednostek   organizacyjnych nie  będących 

przedsiębiorcami,  zbierających wysegregowane odpady na terenie Miasta Łańcuta:  

 

 Spółdzielnia „ROLNIK” w Łańcucie 

Baza Magazynowa ul. Składowa 1  

- skup złomu stalowego 

tel. (017) 225 3162 

 

 Handel Artykułami Przemysłowymi i Usługi Transportowe 

P. Halina Dubiel  Łańcut, ul. Kraszewskiego 185 

- skup złomu stalowego 

   

 PPHU „KAFLO-PIEC” 

P. Dawid Kowal Łańcut, ul. Podzwierzyniec 21 

- skup złomu metali kolorowych 

 

 „WTÓR  METAL”  P.  Stanisława  Stępień  z  siedzibą w Rzeszowie 

punkt w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/ 10 

- skup złomu stalowego, złomu metali kolorowych, baterii, akumulatorów  

i zużytych katalizatorów  

 

 Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny 

P. Zbigniew Michno Łańcut, ul. Batalionów Chłopskich 33 

- skup złomu stalowego i złomu metali kolorowych  

(odbiór po telefonicznym uzgodnieniu  - tel. (017) 225 7825) 

 

 Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem „ZŁOMHUT” z siedzibą w Ostrowcu 

punkt w Łańcucie ul. Kolejowa 5 

- skup złomu stalowego i złomu metali kolorowych 

 

 P. Kazimierz Szpunar Sonina 498a, 37-100 Łańcut 

punkt w Łańcucie  ul. Kolejowa 4 

- skup złomu stalowego, złomu metali kolorowych, opakowań z drewna, baterii 

 i akumulatorów ołowiowych  

 

 P. Elżbieta Bar Łańcut, ul. Kopernika 41 

- skup  złomu  stalowego,  złomu  metali  kolorowych,  makulatury,  folii 

tel. (017) 225 6789 

 

 Firma „PLON” Artykuły do Produkcji Rolnej 

Piotr Sagan  Łańcut, ul. Cetnarskiego 4 

- zbiórka opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub 

nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – 

bardzo toksyczne i toksyczne) 

 

 Miejski  Zakład  Usług  Komunalnych  w  Łańcucie  ul. Traugutta  20  

- punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (od podmiotów 

 z którymi posiada podpisane umowy na odbiór odpadów na terenie miasta Łańcuta) 

- punkt  zbiórki  przepracowanych  olejów 

 



 Urząd   Miejski  w  Łańcucie  Plac   Sobieskiego 18 

- punkt  zbiórki   zużytych  baterii  i  przeterminowanych  lekarstw 

 

 TRANS –FORMERS ® KARPATIA Sp. z o. o. 

            33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46 

            Zakład w Rzeszowie - ul. Okulickiego 20, 35-206 Rzeszów  

            - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (od podmiotów 

            z którymi posiada podpisane umowy na odbiór odpadów na terenie miasta Łańcuta) 

 

 Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Leżajsku 

            37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3 

- zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (od podmiotów 

            z którymi posiada podpisane umowy na odbiór odpadów na terenie miasta Łańcuta) 

 

 STARE  MIASTO – PARK Sp. z o. o. 

            37-300 Leżajsk, Wierzawice 874 

- zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (od podmiotów 

            z którymi posiada podpisane umowy na odbiór odpadów na terenie miasta Łańcuta) 

 

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKOM”   Ireneusz   Madejowski 

            87-800 Włocławek , ul. Gajowa 22/19 

            Zakład Główny – 37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 6 

            Oddział w Łańcucie -  ul. 29-go Listopada  1 

- zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (od podmiotów 

            z którymi posiada podpisane umowy na odbiór odpadów na terenie miasta Łańcuta) 

 

 ALFA – Systemy komputerowe Piotr Bereza i Grzegorz Sobek 

      Łańcut, ul. Danielewicza 17 

            - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w  ilości nie większej  

           niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego  samego rodzaju ) 

 

 Galicja Tomaszek  Łańcut, ul. Cetnarskiego 35/37 – hurtownia 

            Sklepy : 

            Łańcut , ul. Rzeźnicza 10 

            Łańcut , ul. Grunwaldzka 82 

            - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w  ilości nie większej  

           niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego  samego rodzaju ) 

 

 Elektro  Market    Jan  Filipiński     Sklep: Łańcut, ul. Piłsudskiego 91 

            - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w  ilości nie większej  

            niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego  samego rodzaju ) 

 

 Elektro Market 2  Magdalena Filipińska   Sklep: Łańcut, ul. Rynek 9 

            - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w  ilości nie większej  

           niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego  samego rodzaju ) 

 

 

 

 

 



 LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE 

           62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 48 Jankowice 

           Sklep: Łańcut, ul. Armii Krajowej  

           - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w  ilości nie większej  

           niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego  samego rodzaju ) 

 

 ELEKRO – ADA  Aleksander Leńczyk, Józef Mazur, Jerzy Szewczyk 

            Łańcut , ul. Armii Krajowej 22 

            - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w  ilości nie większej  

           niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego  samego rodzaju ) 

 

 Apteka „MELISA” 37-100  Łańcut , ul. Matejki 13 

          - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w  ilości nie większej  

           niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego  samego rodzaju ) 

 

 Apteka „Pod Farą” 37-100  Łańcut , ul. Farna 4 

            - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w  ilości nie większej  

           niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego  samego rodzaju ) 

 

 Apteka „Pod Matką Boską” Łańcut , ul. Rzeźnicza 2 

             - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w  ilości nie większej  

           niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego  samego rodzaju ) 

 

 NEONET S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 D 

            Sklep: Łańcut , ul. Mickiewicza 10 

            - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w  ilości nie większej  

           niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego  samego rodzaju ). 

 


