
 

 
          

Odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone 

Odpady ulegające biodegradacji - 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. 

Z usługi odbioru odpadów zielonych mogą skorzystać tylko posesje, które nie zadeklarowały kompostownika 
w deklaracji odpadowej. Odbiór odpadów odbywał się będzie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego 
lub email do Wykonawcy na co najmniej 2 dni przed terminem podanym w tabeli: 

 mc/dzień 

kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad 

14 12 16 14 11 15 13 17 

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. 

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 odpadów: tel.: 603 683 176, mail: odpadyzielone@mzuk.oswiecim.pl 

Odpady ulegające biodegradacji – odpady kuchenne 

Odpady ulegające biodegradacji – odpady kuchenne - to odpady pochodzenia organicznego o konsystencji stałej, 
stanowiące głównie obierki z owoców oraz warzyw, resztki jedzenia z wyłączeniem resztek pochodzenia zwierzęcego 

Odbiór odpadów odbywał się będzie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego lub email  
do Wykonawcy w każdy piątek. Zgłoszenie odbioru tel. 603683176, 334768136 em@il: 
odpadyzielone@mzuk.oswiecim.pl 

- Odpady  należy wystawić przed posesję do godziny 6:30 w dniu odbioru w miejscu umożliwiającym dojazd 
samochodem ciężarowym. 
- Odpady odbierane są od mieszkańców bezpłatnie. Worki na odpady można pobrać osobiście w Punktach 
Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Bema 12A, przy ul. Szewczyka 3 oraz w siedzibie MZUK Sp. z o.o. przy 
ul.Bema 12a 

                                

Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. 

32-600 OŚWIĘCIM, ul. BEMA 12 A 
 

Telefon kontaktowy: 603 683 176, 33 476 81 36 

             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 2021 

           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, duże zabawki, wózki dziecięce itp. Z wyłączeniem: okien, 
elementów karoserii i wyposażenia pojazdów, szyb, rynien, elemtów ogrodzeń itp. 

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. 

Odpady należy wystawić nie mieszając odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z odpadami 
wielkogabarytowymi do godz. 7:00 przed nieruchomością w sposób umożliwiający ich odbiór samochodem 
ciężarowym, nie blokując jednocześnie pasa drogi. Odbiór będzie odbywał się w systemie objazdowym (bez 
konieczności wcześniejszego zgłoszenia) w dniach: 

m-c/dzień 
Ulica 

marzec wrzesień 

16 17 
Cicha, Garbarska, Jesionowa, Kilińskiego, Konarskiego, Konopnickiej, Kręta, Makowskiego, Młyńska, 
Nideckiego, Osiedlowa, Polna, Sakranusa, Sikorskiego, Strzelecka, Syreniusza, Szarych Szeregów, 
Szewczyka, Wąska, Wilkosza, Zacisze 

17 20 

Chodniki, Cynkowa, Dworcowa, Jaracza, Jana Pawła II, Kalicińskiego, Kolbego, Kraszewskiego, Krzywa, 

Legionów, Leszczyńskiej, Łukowa, Makuszyńskiego, Obozowa, Orłowskiego, Orzeszkowej, Ostatni 

Etap, Powstańców Śląskich, Prusa, Skośna, Wałowa, Więźniów Oświęcimia, Żołnierzy Września 

18 21 
11-Listopada, Chełmońskiego, Gajowa, Głogowa, Jagiełły, Kamieniec, Kossaka, Łęgowa, 

Malczewskiego, Nad Młynówką, Nowe Stawy, Parkowa, Przeczna, Sadowa, Św. Barbary, Zajazdowa 

22 22 
Batorego, Ceglana, Jagiełly nr.71, Kościelecka, Królowej Jadwigi, Krzemieńczyk, Mikołajska, Pod 

Olszyną, Podstawie, Przy Potoku, Wąwóz, Willowa, Zaborska, Zagrodowa 

23 23 

Andersena, Brzechwy, Górnickiego, Harcerska, Klucznikowska, Korczaka, Kościelna, Kownackiej, 

Krasickiego, Łączna, Mała, Piasek, Piłsudskiego, Plac Skarbka, Solna, Wojska Polskiego, Wysoka, 

Zamkowa, Zarembiny 

24 24 

Asnyka, Chopina, Grottgera, Knycza, Krasickiego nr. 37, 35, 64a, 66, 66a, 66c, 68, 69, 73, Mały Rynek, 

Mayzla, Mickiewicza, Piastowska, Plac Kościuszki, Plac Słoneczny, Pod Krukami, Rynek Główny, 

Sienkiewicza, Solskiego, Stolarska, Struga, Św Jana Bosko, Szpitalna, Wiklinowa, Wodociągowa, Żwirki 

i Wigury, Wiejska nr. 29, Wysokie Brzegi, Żeromskiego 

25 27 
Bema, Chemików, Dąbrowskiego, Graniczna, Kwiatowa, Nowa, Ogrodnicza, Olszewskiego, Paździory, 

Pod Borem, Porębskiego, Reja, Różana, Słowackiego, Sobieskiego, Zielona 

29 28 
Górzysta, Koszykowa, Lipowa, Nadwiślańska, Okrężna, Przysiółek Bajcarki, Przysiółek Mańki, 

Techniczna, Wiejska, Zwycięstwa 

30 29 
Dąbrówki, Fabryczna, Głowackiego, Grabowiecka, Grobelna, Michała Foksa, Niwa Monowicka, 

Odnoga, Polowiecka, Rolna, Stara Droga, Stawowa, Zachodnia 

 

Odpady przeterminowanych leków 

Odpady przeterminowanych leków można dostarczać do konfiskatorów umieszczonych w aptekach.  

Miejsca umiejscowienia konfiskatorów: 

1. Apteka „Zdrowe Ceny”. ul. Królowej Jadwigi 13 

2. Apteka „Centrum”. ul. Żwirki i Wigury 5 

3. Apteka „Blisko Ciebie”. Więźniów Oświęcimia 7a  

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

5. Apteka „Libra” s.c. ul. gen. Dąbrowskiego  

6. Apteka „Rodzinna'' ul. Sobieskiego 5  

7. Apteka „Duży Berlin Centrum Tanich Leków" ul. Słowackiego 43  

8. Apteka „Multi – Vita” ul. Chemików 5  

9. Apteka „Miętowa ” ul. Czecha 2  

10. Apteka „ 4 Pory Roku” ul. Słowackiego 1  

11. Apteka „Zdrowit” ul.Śniadeckiego 23-29 

mailto:odpadyzielone@mzuk.oswiecim.pl
http://www.mzuk.oswiecim.pl/
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Na terenie Miasta Oświęcim funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
zlokalizowane  przy  ul. Bema 12A oraz  ul. Szewczyka 3. 

 
PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 

 
oraz w soboty od godziny 8.00 do 13.00. 

 
 

Do PSZOKU bezpłatnie oddajemy: 
 

 odpady segregowane tzw. „surowce wtórne”: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, 

 bioodpady (kuchenne, zielone) dotyczy osób, które nie korzystające ze zwolnienia z tytułu posiadania 
przydomowego kompostownika, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 odpady remontowe tj. gruz odpady remontowe i rozbiórkowe (do 200 kg na jednego mieszkańca – ilości 
ponadnormatywne odbierane są za dodatkową opłatą), 

 zużyte opony z samochodów osobowych w ilości do 4 szt. na nieruchomość na rok, 

 odpady wielkogabarytowe; elementy wyposażenia mieszkań, np. meble, szafy, szafki, wersalki, komody, kanapy, 
materace, fotele, dywany, wykładziny, stoły, krzesła, drzwi, duże zabawki, wózki dziecięce, 

 przeterminowane leki, 

 odpady farb i lakierów, opakowania po olejach i innych substancjach niebezpiecznych. 
 

 PSZOK nie przyjmuje: 
 

 styropianu, 

 okien, oraz ich części 

 papy, onduliny, gontu, 

 zmieszanych odpadów komunalnych 
 

Dodatkowo PSZOK prowadzi wydawanie worków na odpady segregowane oraz bioodpady. 
 

Pozostałe informacje dostępne  na stronie internetowej: www.zuk.oswiecim.pl 

 

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 
 styropianu 

PAPIER 
Należy wrzucać Nie należy wrzucać 

 potargane lub rozłożone 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 

BIOODPADY - ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI  

Należy wrzucać Nie należy wrzucać 

Kuchenne: 

 resztki warzyw i owowców, 
 skorupki jaj, 
 fusy po kawie i herbacie, 
 resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów 

zwierzęcych 

 ziemi i kamieni 
 popiołu  
 mięsa i kości 
 tłuszczy zwierzęcych 
 oleju jadalnego 
 impregnowanego drewna 
 odchodów zwierzęcych 
 płyt wiórowych, pilśniowych 
 leków 

Zielone 

 skoszoną trawę, 
 liście i kwiaty, 
 rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów 
 trociny, korę drzew, 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

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

