
 

 
          

 
Odpady zielone 

 

  Odpady zielone - to odpady komunalne stanowiące części roślin z pielęgnacji m.in. przydomowych terenów 

zielonych i ogrodów. Odpady zielone są odpadami ulegającymi biodegradacji, czyli rozkładowi tlenowemu lub 

beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. 

  

Odbiór odpadów odbywał się będzie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego lub email  
do Wykonawcy na co najmniej 1 dzień przed terminem podanym w tabeli dla danego rejonu 

           

Rejon 

 mc/dzień 

kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad 

A 
13 11 8 13 3 14 12 16 

B 
20 18 15 20 10 21 19 23 

  

Rejon A osiedla: Stare Miasto, Błonie, Zasole, Stare Stawy 

Rejon B 
osiedla: Północ, Południe, Wschód, Zachód, Domki Szeregowe, Monowice, Pod Borem,                     

Dwory - Kruki,  

  

Odpady zielone należy wystawić przed posesję do godziny 7.00 w dniu odbioru w miejscu umożliwiającym dojazd 
samochodem ciężarowym. 

Odpady zielone odbierane są od mieszkańców bezpłatnie w ilości 1 m3 na nieruchomość na rok. Opłata za każdy 
następny 1m3 wynosi 120 zł 

Worki na odpady zielone ( w ilości 10 szt.) o łącznej  pojemności 1 m3 można pobrać osobiście  
w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Bema 12 A oraz przy ul. Szewczyka 3   

Zgłoszenia odbioru: tel. /33/8423280  /33/8423097  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

32-600 OŚWIĘCIM, ul. BEMA 12 A 
 

Tel (33) 8423280, 8423097 
             www: http://www.mzuk.oswiecim.pl  e-mail: biuro@mzuk.oswiecim.pl  

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY DLA 

MIESZKAŃCÓW ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ  Z TERENU MIASTA OŚWIĘCIM  

NA ROK 2019 

           Odpady wielkogabarytowe 

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które powstają w gospodarstwie domowym,  
ale ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach. Są to przede 
wszystkim: elementy wyposażenia mieszkań, np.: meble, szafy, szafki, wersalki, komody, kanapy, 
materace, fotele, dywany, wykładziny, stoły, krzesła, drzwi. 

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego to kompletne urządzenia stosowane w gospodarstwie 

domowym, nie nadające się do dalszego wykorzystania, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub  

do których pozbycia się jest obowiązany. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się 
systemem objazdowym z częstotliwością 2 x roku w m-c marcu i wrześniu 2019r. 

m-c/dzień 
ulica 

marzec wrzesień 

20 18 

Chodniki, Cicha, Cynkowa, Dworcowa, Gajowa, Garbarska, Jana Pawła II, Jaracza, Jesionowa, 
Kalicińskiego, Kilińskiego, Kolbego, Konarskiego, Konopnickiej, Kraszewskiego, Kręta, 
Krzywa, Leszczyńskiej, Łukowa,  Makowskiego, Młyńska, Orłowskiego, Obozowa, 
Orzeszkowej, Osiedlowa, Ostatni Etap, Polna, Powstańców Śląskich, Prusa, Skośna, 
Sikorskiego, Szarych Szeregów, Szewczyka,  Więźniów Oświęcimia, Wilkosza,  Zacisze 

25 23 
Legionów, Nideckiego, Pod Krukami, Sakranusa, Strzelecka, Syreniusza, Szpitalna, Wałowa, 

Wiklinowa, Wodociągowa, Wysokie Brzegi, Żołnierzy Września 

26 24 

Asnyka, Grottgera, Górzysta, Kościelecka, Koszykowa, Lipowa, Nadwiślańska, Okrężna, 

Przysiółek Mańki, Przysiółek Bajcarki, Struga, Techniczna, Wiejska, Willowa, Zagrodowa, 

Zwycięstwa, Żeromskiego 

27 25 

Andersena, Brzechwy, Berka Joselewicza, Chopina, Dąbrowskiego, Górnickiego, Harcerska, 

Klucznikowska, Knycza, Korczaka, Kościelna, Kownackiej, Krasickiego, Łączna, 

Makuszyńskiego, Mała, Mayzla, Piasek, Piłsudskiego, Plac Skarbka, Solna, Wojska Polskiego, 

Wysoka, Zamkowa, Zarembiny, Żwirki i Wigury 

28 26 

11-Listopada, Bema, Ceglana, Chełmońskiego, Chemików, Głogowa, Jagiełły, Kamieniec, 

Kossaka, Królowej Jadwigi, Kwiatowa, Łęgowa, Malczewskiego, Mikołajska, Nad Młynówką, 

Nowa, Nowe Stawy, Ogrodnicza, Olszewskiego, Parkowa, Pod Borem, Pod Olszyną, 

Podstawie, Przeczna, Różana, Sadowa, Św. Barbary, Zajazdowa, Zielona 

29 30 

Batorego, Dąbrówki, Fabryczna, Foksa, Głowackiego, Grabowiecka, Graniczna, Grobelna, 

Mikołajska, M. Reja, Niwa Monowicka, Paździory, Piastowska, Plac Kościuszki, Plac 

Słoneczny, Polowiecka, Porębskiego, Przy Potoku, Rolna, Sienkiewicza, Stolarska, Solskiego, 

Sobieskiego, Stara Droga, Stawowa, Wąwóz, Zaborska, Zachodnia 

 

                    

Odpady należy wystawić do godz. 7:00 przed nieruchomością w sposób umożliwiający ich odbiór samochodem 
ciężarowym , nie blokując jednocześnie pasa drogi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie tylko 
 i wyłącznie kompletny.  

 

Odpady przeterminowanych leków 

Odpady przeterminowanych leków można dostarczać do konfiskatorów umieszczonych w aptekach. 

Miejsca umiejscowienia konfiskatorów: 

1. Apteka „Zdrowe Ceny”. ul. Królowej Jadwigi 13, 33 842 26 34 

2. Apteka „Centrum”. ul. Żwirki i Wigury 5, 33 842 39 18 

3. Apteka ''Blisko Ciebie”. Więźniów Oświęcimia 7a tel. 33 844 44 40 

4. Apteka „Delfin” ul. Nideckiego 24a tel. 33 844 35 34 

5. Apteka „Libra” s.c. ul. gen. Dąbrowskiego 11a tel. 33 844 43 41 

6. Apteka „Rodzinna'' ul. Sobieskiego 5 tel. 33 841 08 12 

7. Apteka "Duży Berlin Centrum Tanich Leków" ul. Słowackiego 43 tel. 33 873 39 53 

8. Apteka „Multi – Vita” ul. Chemików 5 tel. 33 847-41-41 

9. Apteka „Miętowa ” ul. Czecha 2 tel. 33 841-46-97  

10. Apteka „ 4 Pory Roku” ul. Słowackiego 1 tel. 33 842 44 93 

http://www.mzuk.oswiecim.pl/
mailto:biuro@mzuk.oswiecim.pl


           PSZOK – ul. Szewczyka 3                                                       PSZOK – ul. Bema 12a 

 

 

        

 

 

 

ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 

Należy wrzucać Nie należy wrzucać 
 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, 

nakrętki 

 plastikowe opakowania po produktach spożywczych 

 opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i 

sokach) 

 opakowania po środkach czystości  

 plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie aluminiowe 

puszki po napojach i sokach 

 puszki po konserwach, folię aluminiową 

 metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików 

 butelek i pojemników z zawartością 

 plastikowych zabawek 

 opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych 

 opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych 

 zużytych baterii i akumulatorów 

 puszek i pojemników po farbach i lakierach 

 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 

PAPIER 

Należy wrzucać Nie należy wrzucać 
 opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą) 

 katalogi, ulotki, prospekty 

 gazety i czasopisma 

 papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki 

 zeszyty i książki 

 papier pakowy 

 torby i worki papierowe 

 ręczników papierowych i zużytych chusteczek 

higienicznych 

 papieru lakierowanego i powleczonego folią 

 papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego 

 kartonów po mleku i napojach 

 papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 

materiałach budowlanych, tapet 

 pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, 

zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i 

naczyń jednorazowych 

SZKŁO KOLOROWE 

Należy wrzucać Nie należy wrzucać 

 butelki i słoiki  kolorowe 

 szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców) 

 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów 

 szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, 

żarówek i świetlówek, opakowań po lekach, 

rozpuszczalnikach, szyb okiennych i zbrojonych 

SZKŁO BEZBARWNE 

Należy wrzucać Nie należy wrzucać 
 butelki i słoiki  bezbarwne 

 szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców) 

 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów 

 szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, 

żarówek i świetlówek, opakowań po lekach, 

rozpuszczalnikach, szyb okiennych i zbrojonych 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI-  ODPADY ZIELONE 

Należy wrzucać Nie należy wrzucać 

 skoszoną trawę, 

 opadłe owoce i liście, 

 rozdrobnione gałęzie, 

 Resztek jedzenia o konstytencji stałej, obierek z owoców 

i warzyw, folii, plastiku, szkła, metali, odpadów 

higienicznych, popiołów materiałów skażonych, metalami 

ciężkimi, pozyskiwanymi np. dróg o dużym nasileniu 

ruchu 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI-  ODPADY KUCHENNE 

Należy wrzucać Nie należy wrzucać 

 Resztki jedzenia o konsystencji stałej, obierki z owoców i 

warzyw 

 Skoszonej trawy, opadłych owoców i liści, rozdrobnionych 

gałęzi, folii, plastiku, szkła, metali, odpadów higienicznych, 

popiołów materiałów skażonych, metalami ciężkimi, 

pozyskiwanymi np. dróg o dużym nasileniu ruchu 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

to miejsca, w których każdy mieszkaniec Miasta Oświęcim może oddać bezpłatnie posegregowane odpady 

komunalne tj. 

1) odpady tzw. „ surowców wtórnych”: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal; 

2) odpady zielone; 

3) odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne); 

3) odpady wielkogabarytowe; 

4) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

5) zużyte baterie i akumulatory; 

6) zużyte opony z samochodów osobowych w ilości do 4 szt. na nieruchomość na rok; 

7) odpady remontowe tj. gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 200 kg na rok na jednego 

mieszkańca (ilości ponadnormatywne odbierane są za dodatkową opłatą). 

Punkty prowadzą wydawanie dodatkowych worków na odpady segregowane, odpady zielone oraz odpady 

kuchenne dostarczane do PSZOK odpady komunalne po ich zarejestrowaniu i ewentualnym zważeniu zostaną 

zmagazynowane w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej 

odpady przewożone będą do instalacji zajmujących się przetwarzaniem danego rodzaju odpadów. 

Na terenie Miasta Oświęcim istnieją dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

przy ul. Bema 12 A i przy ul. Szewczyka 3. 

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, w soboty od godziny 8.00 do 13.00. 

Pozostałe informacje dostępne na http://www.zuk.oswiecim.pl   

PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

 

http://www.zuk.oswiecim.pl/

