
PSZOK - Punkty Selektywnego Zbierania  
Odpadów Komunalnych 

 
Od 1 listopada 2021 r. do 30 marca 2022 r. ulegają zmianie dni otwarcia 
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców 
Rzeszowa przy  
 al. gen. W. Sikorskiego 428 
 ul. Ciepłownicza 11 
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów czynny jest w dniach 
Wtorek 10.00 – 18.00 
Czwartek 10.00 – 18.00 
Sobota 10.00 – 18.00 

 
Osoba dostarczająca odpady do PSZOK, winna zgłosić się do osoby nadzorującej 
(obsługującej) PSZOK i okazać dokument zawierający PESEL oraz stwierdzający 
jej miejsce zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa (np. powiadomienie 
o naliczeniu czynszu). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niejasności 
prosimy o kontakt telefoniczny: MPGK-Rzeszów Sp.z o.o. Dyspozytorzy 
tel.: 17 8613031, 17 8613032 MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta 
tel.: 17 8613036 Infolinia Wydziału Gospodarki Komunalnej tel.: 17 7889900  
 
Przyjęcie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (osób 
prywatnych) odbywa się bezpłatnie z zastrzeżeniem limitów odpadów 
remontowo-budowlanych (do 5,0 m3/rok z nieruchomości) i opon (do 8 szt./rok 
z nieruchomości). 
Odpady ponad ustalony limit przyjmowane są odpłatnie tj.: odpady 
remontowo-budowlane 380,00 zł/m3, opony do 17 cal – 10,00 zł/szt., powyżej 
17 cali – 25,00 zł/szt. 
 
Celem usprawnienia obsługi przywożone odpady powinny być odpowiednio 
posegregowane! 
 
POZOSTAWIANIE OPADÓW NP. OPON, MEBLI PRZY PERGOLACH 
SPOWODUJE, ŻE MPGK NALICZY DODATKOWE OPŁATY SPÓŁDZIELNI (KARĘ), 
A W REZULTACIE BĘDZIE TO DODATKOWE OBCIĄŻENIE W OPŁACIE 
EKSPOLATACYJNEJ DLA KAŻDEGO MIESZKAŃCA. 
 



W PSZOK-ach odbierane są następujące odpady komunalne: przeterminowane 
leki, zużyte przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych igły i strzykawki, 
chemikalia, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, 
rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po farbach i lakierach, kwasy, 
alkalia, środki chemiczne typu domowego, termometry, odpady zawierające 
rtęć, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 
w tym: świetlówki, żarówki energooszczędne oraz meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady 
zielone oraz odpady ulegające biodegradacji, a także odpady opakowaniowe 
(o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07), papier 
i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odzież i tekstylia. 


