
 

Ważne informacje dla osób,  które chcą skorzystać z usług Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) 

 W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny 

wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w 

tym domków letniskowych, położonych na terenie Miasta Mszana Dolna w ramach 

wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, 

 Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości, przyjmowane są w zamian za 

uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu 

potwierdzającego tożsamość osoby dostarczającej odpady po złożeniu formularza, 

którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 

 W przypadku dostarczenia odpadów od mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej (np. 

spółdzielni, wspólnoty) do złożenia formularza (zobowiązany jest właściciel /najemca 

lokalu, dołączający do w/w formularza zaświadczenie informujące, że zamieszkuje lokal,  

 W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, właściciel odpadów 

zobowiązany jest do złożenia formularza, Zał. Nr 1   i przekazania go osobie 

transportującej odpady, 

 Osoba transportująca odpady na zlecenie, niebędąca jednocześnie właścicielem 

odpadów jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 

złożenia formularza właściciela odpadów. 

W PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów: nieruchomości zamieszkałe 

Lp. Rodzaj UWAGI 

1 Papier  

2 Tworzywa sztuczne  

3 Opakowania wielomateriałowe  

4 Szkło  

5 Odpady zielone 

w PSZOK 

przyjmowane są wyłącznie odpady 

zielone tj. trawa, liście, rozdrobnione 

gałęzie 

6 Przeterminowane leki  

7 Chemikalia  

8 Zużyte baterie i akumulatory  

9 Zużyty sprzęt elektryczne i elektroniczny  

10 Meble i inne odpady wielkogabarytowe  

11 Zużyte opony 
Max. 4 szt. rocznie  

opony z pojazdów ciężarowych i maszyn 
rolniczych nie będą przyjmowane 

12 Odpady budowlane i rozbiórkowe  

13 Odzież i tekstylia  

 

Z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w 

tym domków letniskowych, położonych na terenie Miasta Mszana Dolna w PSZOK przyjmowane są 

bezpłatnie następujące rodzaje odpadów: 

1) papier i tektura (w tym opakowania); 



2) tworzywa sztuczne (w tym opakowania); 

3) zmieszane odpady opakowaniowe 

3) opakowania wielomateriałowe; 

4) opakowania ze szkła  

7) odpady zielone tj. trawa, liście, rozdrobnione gałęzie 

 

 


