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Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
Jelenia Góra, ul. Wolności 161/163

75 64 20 115

Gdzie oddać odpady 
problemowe? Oddaj do

BEZ KOMBINOWANIA 
BEZ OPŁAT
MOŻESZ ODDAĆ DO STACJONARNEGO PSZOK-u
Uwaga! Odpady remontowo-budowlane bez opłat podlegają rocznemu limitowi 100kg
na mieszkańca. SZCZEGÓŁY POD NUMEREM TELEFONU: 75 64 20 115
PSZOK-i to miejsca, do któych możemy oddać takie odpady, któych należy pozbywać się osobno 
i nie powinniśmy wyrzucać ich do koszy na śmieci na naszych osiedlach np. sprzęt AGD.



Mobilny PSZOK

" MOBILNY PSZOK"  ( Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ).  Akcja prowadzona 
jest przez MPGK dzięki specjalnemu pojazdowi. Samochód wyposażony w  kontener  stawiany 
jest do dyspozycji mieszkańców w różnych częściach miasta zgodnie z harmonogramem, który 
jest dostępny m.in. na  firmowej stronie MPGK 

http://mpgk.jgora.pl/punkt-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych

Aby skorzystać z mobilnego PSZOK-u właściciel nieruchomości winien okazać dokument 
potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal. 

CO PRZYJMUJE MOBILNY PSZOK ?

Sprzęt IT (komputery, monitory, laptopy, klawiatury itp.);
Drukarki, kopiarki, faksy i skanery;
Sprzęt RTV;
Małe AGD (suszarki, lokówki, odkurzacze);
A także: leki, resztki farb, baterie i akumulatory.

UWAGA ! Pracownik PSZOK 
może odmówić przyjęcia 
odpadów w przypadku, gdy 
istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że odpady nie są 
odpadami komunalnymi , tylko 
np. przemysłowymi.

Okresowe  zbiórki dotyczą tzw. odpadów 
problemowych, w tym przede wszystkim 



PSZOK

Gdzie oddać to,
czego nie możesz wyrzucić do kosza?

PSZOK

tu możesz oddać lodówkę
i inne odpady problemowe

okresowy odbiór problemowych
odpadów w różnych
miejscach miasta.

MOBILNY PSZOK

możesz oddać baterie, 
świetlówki i elektorśmieci

W SZKOLE I MARKECIE

możesz oddać
przeterminowane leki

W APTECE

MPGK sp. z o.o. Jelenia Góra, ul. Wolności 161/163



ODPADY WIELKOGABARYTOWE
co to jest i jak się ich pozbyć? 







NIE WYRZUCAJ ODPADÓW
PROBLEMOWYCH BYLE GDZIE
- NIE ZATRUWAJ ŚRODOWISKA! Nie tylko do lasu czy parku, ale nawet
do kubła ze zwykłymi śmieciami, tylko
oddaj do PSZOK (Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych).

WEJDŹ
Zapytaj , dowiedz się i poznaj nas!

Wejd  na stronę

http://mpgk.jgora.pl

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Jelenia Góra, ul. Wolności 161/163




