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Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm): 

 

 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

dla mieszkańców Gminy Oświęcim 

 
 

rok 

 

podmiot prowadzący 

PSZOK 

 

 

adres PSZOK 

 

godziny  

przyjmowania odpadów 

komunalnych  

 

 

rodzaje przyjmowanych odpadów 

 

2020 

 
Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Bema 12A  
32-602 Oświęcim 

 

Oświęcim, ul. Bema 12A 
(teren bazy Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z o. o. w 
Oświęcimiu) 

 

od poniedziałku do piątku 

w godz. 9.00 - 17.00 

w soboty w godz.  
8.00 - 13.00 

(z wyjątkiem świąt i dni 
wolnych od pracy) 
 

 

• papier, 
• szkło, 
• metale, 
• tworzywa sztuczne oraz opakowania 

wielomateriałowe, 
• odpady ulegające biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów                                                                         
(odpady zielone w ilości do 0,5 m³ 
na nieruchomość na miesiąc), 

• przeterminowane leki i chemikalia, 
• zużyte baterie i akumulatory, 
• zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, 
• meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, 
• zużyte opony (w ilości 4 szt. na 

nieruchomość na rok), wyłącznie z 
samochodów osobowych, ciągników 
rolniczych i pojazdów 
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jednośladowych, 
• odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne (w 
ilości 0,2 Mg na nieruchomość na 
rok) 

 
2019 

 
SUEZ Południe Sp. z o. o., 
ul. Dębowa 26/28, 42-200 
Częstochowa 
 

 
Poręba Wielka 
ul. Wadowicka 84 
32-600 Oświęcim 
(na terenie firmy „Trevira” 
Wiesława Pawełczyk, 
Kazimierz Pawełczyk Sp. J.). 

 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 - 17.00 
w soboty w godz.  
8.00 - 13.00 
(z wyjątkiem świąt i dni 
wolnych od pracy) 
 

 
jw 

 
2018 

 
SUEZ Południe Sp. z o. o., 
ul. Dębowa 26/28, 42-200 
Częstochowa 
 

 
Poręba Wielka 
ul. Wadowicka 84 
32-600 Oświęcim 
(na terenie firmy „Trevira” 
Wiesława Pawełczyk, 
Kazimierz Pawełczyk Sp. J.). 

 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 - 17.00 
w soboty w godz.  
8.00 - 13.00 
(z wyjątkiem świąt i dni 
wolnych od pracy) 
 

 
jw 

 
2017 

 
REMONDIS KRAKÓW 
Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie, ul. Półłanki 64, 
30-740 Kraków 
Podwykonawca:   
Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Bema 12A  
32-602 Oświęcim 
 

 
Oświęcim, ul. Bema 12A 
(teren bazy Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z o. o. w 
Oświęcimiu) 

 
w poniedziałki i czwartki od 900 

do 1700 
w każdą sobotę od 800 do 1300 

 
 

 
jw 

 


