
ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne 
powstałe w gospodarstwach domowych, z wyłą-
czeniem odpadów zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, komunalnych odpadów 
budowlanych oraz odpadów zielonych, 
charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje 
rozmiary mogą utrudniać opróżnianie typowych 
pojemników, powodować ich uszkodzenie lub nie 
mieścić się w tych pojemnikach;
Odpady wielkogabarytowe to w szczególności: 
sofy, szafy, krzesła, stoły, dywany, wózki dziecięce, 
materace, kołdry, zabawki dużych rozmiarów, 
rowery, choinki (sztuczne lub żywe po świętach), 
drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub 
spłuczki, deski.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się 
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 
z zabudowy zamieszkałej dostępnym na stronie 
www.smieciopolis.opole.pl 
lub w aplikacji mobilnej 
Opole segreguje (kod QR)

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić najpóźniej w dniu wywozu do 
godziny 6.00, ale nie wcześniej niż dzień przed datą odbioru wskazaną 
w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych
- w zabudowie jednorodzinnej – przed posesją
- w zabudowie kilku i wielorodzinnej – przy wiatach śmietnikowych lub w miej- 
scach gromadzenia odpadów. 

Do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczamy: 
● urządzeń zasilanych elektrycznie takich jak: lodówki, pralki, telewizory, kom- 
putery, mikrofalówki i innych sprzętów RTV,AGD 
● odpadów budowlanych z demontażu, rozbiórki czy przebudowy takich jak: 
okna, grzejniki, płytki (kafelki), rolety, cegły (gruz), instalacje wod-kan., itp. 

● odpadów takich jak: płoty, lustra, zużyte opony.

Powyższe odpady należy oddać do Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

!

Dodatkowo odpady 
wielkogabarytowe można 

również dostarczyć do 
Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów 
Komunalnych w ramach 

wnoszonej opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.

Stan prawny na dzień 2020-09-01



GODZINY OTWARCIA:

Punkty Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 

Nie wyrzucaj odpadów wielkogabarytowych, 
przekaż innym potrzebującym - 

nadaj im drugie życie!

● od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 –18:00
● w każdą sobotę w godzinach 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.

UWAGA: w stacjonarnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych ze względu na nośność wagi, przyjmowane są odpady 

komunalne selektywnie zebrane, dostarczone pojazdem o dopuszczanej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. 

Wszelkie informacje o pracy punktów można uzyskać na miejscu od
pracownika PSZOK, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

● 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.)
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