
Godziny otwarcia PSZOK-ów:
 

od poniedziałku do piątku 9:00-18:00 
oraz w każdą sobotę 9:00-15:00

W dni ustawowo wolne od pracy, 
w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia,

 w Wielką Sobotę oraz w dniu 31 grudnia 
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są nieczynne.

mPSZOK: lokalizacje i daty dostępne są na stronie 
www.smieciopolis.opole.pl

i Dowiedz się więcej na www.smieciopolis.opole.pl
lub pod numerem telefonu: 77 44-13-237

Zeskanuj kod, aby przejść na naszą stronę >

77 44-38-732

Selektywne zbieranie
bioodpadów

W POJEMNIKU BRĄZOWYM
LUB W KOMPOSTOWNIKU

Do pojemnika brązowego nie wrzucamy:

     surowe odpady roślinne powstające● 

    w gospodarstwach domowych;

obierki warzyw i owoców;● 

resztki warzyw i owoców;● 

fusy po kawie lub herbacie ● 
   (razem z filtrami papierowymi);

skorupki jajek i łupiny po orzechach;● 

części roślinne np.: kwiaty doniczkowe, ● 

   kwiaty cięte – bez folii i wstążek;
● czyste trociny,
● jak jest miejsce w pojemniku — także 

   odpady zielone (trawa, liście);

Tu wrzucamy odpady 
ulegające biodegradacji, 
czyli wyłącznie:

Biokompostownik/pojemnik 

na odpady BIO

powinien posiadać otwory 

i wentylację. W biokompostowniku 

zachodzi pierwszy etap 

kompostowania.

Stan prawny na dzień 2020-09-01

i

NIE WRZUCAJ GOTOWANYCH WARZYW I OWOCÓW!

Wszystkie odpady należy wrzucać bezpośrednio 
do pojemnika bez używania worków foliowych 
w tym biodegradowalnych.

77 45-11-890

Punkty Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 

● ul. Podmiejska 69 w Opolu, 
na terenie Centrum 

Zagospodarowania Odpadów 
tel. 506 404 484

zbiornica@zk.opole.pl

● ul. Kępska w Opolu, 

(naprzeciwko DomExpo)

tel. 506 404 484

zbiornica@zk.opole.pl
(planowany termin otwarcia: 2020 r./2021 r.)

● resztek mięsa, kości, ości;
 resztek jedzenia w płynie i pozostałości ●
 z potraw gotowanych;●
 piasku, sorbentu z odchodami zwierząt.●



Dlaczego warto segregować bioodpady?
● Powstaje cenny materiał kompostowy.

 Zmniejsza się ilość odpadów zmieszanych, których przetwarzanie ●
    jest bardzo kosztowne.

– liście pochodzące z drzew rosnących na 
nieruchomościach zamieszkałych, w których prowadzona 
jest selektywna zbiórka odpadów w okresie od początku 
września do końca listopada, będą zabierane przez firmę 
odbierającą odpady komunalne. Liście należy gromadzić 
w workach i ustawić je przy pojemnikach brązowych 
w terminach odbioru odpadów biodegradowalnych, 

– liście pochodzące z drzew rosnących w pasie drogowym 
będą odbierane przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu 
w ramach utrzymania dróg. Liście należy zgromadzić 
w workach, które powinny być ustawione w bezpośrednim 
sąsiedztwie drzew w pasie drogowym. 
Przygotowane worki do odbioru można zgłaszać 
pod nr 77 469 74 31 lub 77 469 74 10

Dodatkowo wszyscy mieszkańcy zabudowy zamieszkałej w Opolu 
mają możliwość dostarczenia worków z liśćmi oraz innych 
odpadów zielonych do jednego z Punktów Selektywnego Zbiera- 
nia Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub mobilnych Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (mPSZOK). 
Odpady zostaną bezpłatnie przyjęte po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego zamieszkanie na terenie miasta Opola. 

KOMPOSTOWNIKI – 
OSZCZĘDNOŚĆ EKOLOGICZNA

W okresie jesiennym, 
w którym występuje 
zwiększona ilość 
opadających liści:

W przypadku zabudowy zamieszkałej 
jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji 
mogą być poddawane procesowi kompostowania w przydomo-
wych kompostownikach lub być gromadzone w zamówionym 
przez właściciela nieruchomości pojemniku i przekazywane firmie 
odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

Odpady zielone pochodzące z ogrodów powinny być poddane 
procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach 
lub przekazywane do PSZOK lub mogą być gromadzone w pojem-
niku brązowym, jeżeli ilość odpadów ulegających biodegradacji 
zgromadzona w pojemniku przed ich odbiorem to umożliwia.

Przez kompostowanie bioodpadów w tym odpadów zielonych 
stanowiących odpady komunalne rozumie się przetwarzanie ich 
w procesie tlenowym, w wyniku którego powstaje produkt o właści- 
wościach nawozowych lub środek wspomagający uprawę roślin, 
prowadzony w przydomowym kompostowniku, zbudowanym w spo- 
sób umożliwiający właściwą wentylację, spełniających wymagania 
określone w przepisach odrębnych o pojemności zapewniającej 
zagospodarowanie bioodpadów w ilości wytwarzanej na terenie 
danej nieruchomości. Kompostując bioodpady w przydomowych 
kompostownikach zmniejszamy ilość odpadów trafiających na 
składowisko, a tym samym zmniejszamy ich uciążliwość dla oto- 
czenia. 

Jest to prosty i przyjazny dla środowiska sposób, dzięki któremu 
przyczyniamy się do ponownego wprowadzenia substancji organi- 
cznych do zamkniętego obiegu materii.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami miesz- 
kalnymi, jednorodzinnymi, deklarujący kompostowanie bioodpadów 
w przydomowych kompostownikach mają możliwość skorzystania 
z ulgi w wysokości określonej w aktualnie obowiązującym prawie 
miejscowym. Właściciele korzystający z ulgi ze względu na kompo- 
stowanie nie zostaną wyposażeni w brązowe pojemniki na biood- 
pady.

W przypadku chęci skorzystania z ulgi kompostownik usytuowa- 
ny na nieruchomości musi spełniać warunki zgodne z obowią- 
zującymi przepisami prawa.

KOMPOSTOWNIKI – 
OSZCZĘDNOŚĆ FINANSOWA

i

!

Szczegóły w sprawie kompostowników 
oraz zasad skorzystania z ulgi na stronie: 

www.smieciopolis.opole.pl lub pod numerami:
77 54 11 388, 77 45 11 874, 77 54 11 339

oplata@um.opole.pl
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