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W stacjonarnych Punktach Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są 

BEZPŁATNIE od Mieszkańców Opola:

 Posegregowane odpady komunalne typu: papier, szkło, 

metal, plastik, itp.

 Posegregowane odpady budowlane na odpowiednie 

rodzaje odpadów za wyjątkiem odpadów 

zawierających azbest (max 2 tony/mieszkaniec/rok) 

- nie są przyjmowane zmieszane odpady z remontów 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 Odpady wielkogabarytowe,

 Zużyte opony (max 4 szt./mieszkańca/rok),

 Odpady zielone,

 Choinki,

 Odpady niebezpieczne,

 Żużel i popiół z palenisk domowych

 Igły, strzykawki,

 Odzież i tekstylia.
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Pośredni odbiór odpadów
komunalnych

Właściciel nieruchomości może oddać do PSZOK w ciągu roku do 

2 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Ilość przyjmowanych 

przez PSZOK zużytych opon wynosi 4 sztuki/osobę/na rok.

PSZOK

Mobilny PSZOK w Opolu

W wyznaczonych 16 punktach na terenie miasta Opola 

w soboty przyjmowane są:

Posegregowane odpady komunalne typu: papier, szkło, 

metal, plastik, itp.

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 Odpady wielkogabarytowe,

 Zużyte opony (max 4 szt./mieszkańca/rok),

 Odpady zielone,

 Odpady niebezpieczne,

 Żużel i popiół z palenisk domowych

 Igły, strzykawki,

 Odzież i tekstylia.
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maksymalny 
wymiar odpadów 
przyjmowanych

w mobilnym PSZOK-u

usługa jest dostępna 
dla mieszkańców 

Opola

w mobilnym PSZOK-u

nie przyjmujemy

materiałów

budowlanych

Daty i lokalizacje miejsc ustawienia mobilnych PSZOK oraz godziny 
odbioru odpadów w poszczególnych lokalizacjach miasta można 
znaleźć na stronie www.smieciopolis.opole.pl i w aplikacji mobilnej 
Opole Segreguje  oraz pod nr tel.  77 45 11 890

Stacjonarne PSZOK w Opolu czynne są:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 –18:00

 w każdą sobotę w godzinach 9:00 –15:00

 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 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 przyjmowane są odpady komunalne selektywnie 
zebrane dostarczone pojazdem, którego masa własna wraz 
z dostarczonymi odpadami zapewnia bezpieczne użytkowanie wagi 
najazdowej.

Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od 
pracownika PSZOK, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
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ul. Podmiejska 69 

45-574 Opole

(na terenie Centrum 

Zagospodarowania Odpadów)

Tel. 

zbiornica@zaklad-komunalny.pl

 506 404 484

Kontakt

Kontakt

ul. Kępska 

45-129 Opole 

Tel.  506 404 484

zbiornica@zaklad-komunalny.pl

(planowany termin otwarcia: 2021r.) 

Odpady dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych muszą być posegregowane 

i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

URZĄD MIASTA
OPOLA

Stan prawny na dzień 01-01-2021



WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.SMIECIOPOLIS.OPOLE.PL 

W APLIKACJI MOBILNEJ OPOLE SEGREGUJE 

I POD NR TEL. 77 44-13-237 LUB 77 44-38-732

BEZPOŚREDNI   ODBIÓR   ODPADÓW        KOMUNALNYCH   Z   POJEMNIKÓW

POJEMNIK ZIELONY

Tu wrzucamy szkło, czyli:
 białe i kolorowe butelki szklane;

 słoiki szklane po napojach i żywności;

 szklane opakowania po kosmetykach
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Tu wrzucamy papier i tekturę, czyli: 
gazety i czasopisma;

katalogi, prospekty, foldery;

papier szkolny i biurowy;

papier pakowy;

książki i zeszyty;

torebki papierowe
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POJEMNIK NIEBIESKI

Tu wrzucamy pozostałości po segregacji, 

czyli m.in.:

zabrudzony papier, tekturę;

opakowania z zawartością;

mięso, kości, resztki wędlin, ości;

potrawy gotowane;

tkaniny, ubrania;

zimny popiół;

lustra, ceramikę;

naczynia kuchenne;

odpady higieniczne;

odchody zwierząt domowych;

zanieczyszczone worki opakowaniowe.
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POJEMNIK CZARNY

Pojemniki w celu odbioru muszą być udostępnione 

od godziny 6.00 do godziny 22.00

WIELKOGABARYTY
Odpady wielkogabarytowe to odpady 
komunalne o nietypowych rozmiarach: 
sofy, szafy, krzesła, stoły, dywany, wózki 
dziecięce, materace, kołdry, zabawki dużych 
rozmiarów, rowery, choinki, drzwi, wanny,
 umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, deski, 
panele itp.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są 
zgodnie z harmonogramem ODBIORU ODPADÓW

Odpady te należy wystawić najpóźniej w dniu wywozu 
do godziny 6:00:

 w zabudowie wielorodzinnej – przy wiatach śmietnikowych;
 w zabudowie jednorodzinnej – przed posesję.

 
 wszelkie urządzenia 

zasilane elektrycznie oraz odpady budowlane z jakiegokolwiek 
demontażu, rozbiórki czy przebudowy, okna, płoty, grzejniki, 
płytki, rolety, zużyte opony. Wspomniane odpady należy 
dostarczyć do PSZOK.
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Odpadami wielkogabarytowymi nie są:

Elektroodpady, czyli niepotrzebny sprzęt 

elektryczny lub elektroniczny np.: suszarka 

elektryczna, golarka elektryczna, mikser, 
radio, komputer, czajnik elektryczny, telewizor

 

Elektroodpady można oddać do:

stacjonarnych PSZOK;

mobilnych PSZOK (maksymalny wymiar elektroodpadów 

do 75 cm);

sklepów RTV/AGD przy zakupie sprzętu tego samego 

rodzaju, pełniącego te same funkcje co sprzęt kupowany;

Miejskich Punktów Elektroodpadów, do których można 
oddać: zużyte płyty CD, zużyte baterie, zużyte żarówki, 

zużyte tonery atramentowe, zużyte telefony komórkowe 

i ładowarki (pojemniki dostępne całodobowo).
Wykaz punktów na www.smieciopolis.opole.pl.
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ELEKTROODPADY

POJEMNIK Z ŻÓŁTĄ KLAPĄ

Tu wrzucamy tworzywa, opakowania 

wielomateriałowe oraz puszki aluminiowe 

i metalowe, czyli:
opakowania z tworzyw sztucznych;

kartony po mleku i napojach;

plastikowe butelki, plastikowe zakrętki, 

opakowania po chemii gospodarczej, 

kosmetykach (np. szamponach, proszkach,

płynach do mycia naczyń, itp.);

plastikowe opakowania po produktach 

spożywczych;

plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;

plastikowe koszyczki po owocach;

puszki po napojach, sokach, piwie;

puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy)

złom żelazny i metale kolorowe;

metalowe kapsle z butelek, 

zakrętki słoików;

folię aluminiową, w tym wieczka 

aluminiowe z opakowań po jogurtach.
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POJEMNIK BRĄZOWY

Tu wrzucamy bioodpady, czyli 

wyłącznie:

surowe odpady roślinne powstające

w gospodarstwach domowych;

skorupki jajek, łupiny po orzechach,

fusy po kawie i herbacie;

jak jest miejsce w pojemniku — także 

odpady zielone (trawa, liście)
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Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji mobilnej Opole 
Segreguje na której znajdziesz informację o harmonogramach 
odbioru odpadów, PSZOK, wyszukiwarkę odpadów, informację 
jak złożyć reklamację oraz aktualności dotyczące systemu 
gospodarki  odpadami  komunalnymi  w  mieście  Opolu. 

WRZUCAJ BEZ:
      Zawartości

Zanim wrzucisz 

- zgnieć

WRZUCAJ BEZ:

      Worków, również biodegradowalnych

NIE WRZUCAJ GOTOWANYCH WARZYW I OWOCÓW 

ANI PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO!!

WRZUCAJ BEZ:        

Tylko czysty surowiec

Zanim wrzucisz - zgnieć

Worków

WRZUCAJ BEZ:      Worków

      Zawartości

      Kapsli i nakrętek


