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Załącznik nr 1 do „Regulamin świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Chociwel” 

 

 

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Przyjmujemy Nie przyjmujemy 

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury opakowania z papieru i kartonu (pudła, torebki, 

papier opakowaniowy) 

 

2. 20 01 01 Papier i tektura gazety, książki, zeszyty bez plastikowych okładek, 

foldery reklamowe, ulotki, katalogi, papier, szkolny 
i biurowy 

 

3. 15 01 02 Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

plastikowe butelki, opakowania z tworzyw 

sztucznych, folie opakowaniowe, plastikowe 

nakrętki, styropian opakowaniowy (np. z AGD 
i RTV) 

części samochodowe, opakowania po 

chemikaliach, nawozach, środkach ochrony 

roślin, styropian budowlany, folia 

poprodukcyjna, wenflony, strzykawki i inne 

artykuły medyczne, opakowania 

z zawartością, części samochodowe, wiaderka 

i doniczki z zawartością, zatłuszczone folie 

4. 20 01 39 Tworzywa sztuczne tworzywa kuchenne, wiadra, miski, zabawki, 

skrzynki, meble ogrodowe, doniczki 

5. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe opakowania wielomateriałowe, tetra-pak (kartoniki 

po sokach, mleku, zupach, itp.) 

6. 15 01 04 Opakowania z metali puszki po napojach i artykułach spożywczych, 

kapsle, opakowania z metali 

puszki po farbach i aerozolach, pojemniki z 

zawartością, zabawki, opakowania po lekach, 

opakowania po wyrobach garmażeryjnych, 

opakowania po olejach spożywczych 

i silnikowych, meble, sprzęt AGD 

7. 20 01 40 Metale ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy 

urządzeń, klamki, elementy metalowe, 
blacha, rurki 

puszki po farbach i aerozolach, części 

samochodowe, gaśnice, butle gazowe 

8. 15 01 07 Opakowania ze szkła butelki szklane i słoiki (bez nakrętek, zacisków   i 

gumowych uszczelek), wszystkie rodzaje i kolory 

szkła opakowaniowego 

porcelana, ceramika, lustra, szkło kuchenne, 

szkło okienne, szkło budowlane, szkło 

klejone, szkło samochodowe, szkło zbrojone, 

szkło żaroodporne, kryształy, kineskopy, 

świetlówki, żarówki, 
termometry, znicze, szkło hartowane 

9. 16 01 03 Zużyte opony z samochodów osobowych, rowerów, motorowerów, 
motocykli, wózków dla dzieci 

opony z  samochodów ciężarowych, 
ciągników, maszyn rolniczych, opony 
zanieczyszczone np. ziemią, betonem 
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10. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06 

gruz, beton, cegła, ceramika remontowa i budowlana, 

krawężniki, płyty chodnikowe 

azbest, asfalt, tworzywa sztuczne w tym folie 

budowlane, wełna, papa, styropian 

11. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontaży inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02 i 17 09 03 

tworzywa sztuczne budowlane, drewno budowalne, 

styropian z ocieplania budynków, płyty karton-gips, 

folia malarska, kartony zabrudzone farbami, pianki, 

profile aluminiowe, szkło okienne, drzwi, ramy 

okienne 

odpadów nie wchodzących w skład odpadów 

po budowlanych 

12. 17 03 80 Odpadowa papa   

13. 20 01 13* Rozpuszczalniki rozpuszczalniki domowe  

14. 20 01 14* Kwasy   

15. 20 01 15* Alkalia   

16. 20 01 17* Odczynniki fotograficzne   

17. 20 01 19* Środki ochrony roślin   

18. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

(np. świetlówki liniowe oraz energooszczędne) w 

opakowaniu, termometry rtęciowe, 
ciśnieniomierze rtęciowe 

świetlówki bez opakowania, żarówki, rozbite 

termometry, rtęć w postaci płynnej 

19. 20 01 23* Urządzenia zawierające freon lodówki, zamrażalki, chłodziarki, klimatyzatory 

zawierające freon 

 

20. 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż 
wymienione w 20 01 25 

oleje samochodowe i smary  

21. 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne 

  

22. 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27 

pojemniki z pozostałościami farb, tuszy, klei, żywic, 

lepiszczy z oryginalnymi etykietami określającymi 

zawartość pojemnika w postaci płynu, proszku, pasty, 

kostki, granulki, itp. 

 

23. 20 01 29* Detergenty zawierające 
substancje niebezpieczne 

środki czyszczące i dezynfekujące zawierające 
substancje niebezpieczne 

pojemniki bez oryginalnych etykiet, 
substancje w cieknących pojemnikach 
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24. 20 01 31* Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne 

  

25. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 

01 31 

  

26. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 

Baterie i akumulatory alkaliczne, cynkowe, niklowe Baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo- 

kadmowe, baterie zawierające rtęć 

27. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 
23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

monitory, telewizory, kuchenki i ogrzewacze z 

izolacją azbestową, laptopy, notebooki, konsole do 

gier, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem 

plazmowym lub LCD, kalkulatory kieszonkowe 

sprzętu zdekompletowanego 

28. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 
23 i 20 01 35 

komputery, pralki, kuchenki mikrofalowe, 

elektronarzędzia, odbiorniki radiowe, magnetofony, 

odkurzacze, czajniki, drukarki, telefony, roboty 

kuchenne, zmywarki, żelazka, grzejniki elektryczne, 

wentylatory elektryczne, kosiarki elektryczne, 

tostery, kamery, aparaty fotograficzne, maszyny do 
pisania, opiekacze, tonery z drukarek 

sprzętu zdekompletowanego 

29. ex 20 01 99 odpady wytworzone podczas 

iniekcji domowych 

zużyte igły, strzykawki  

30. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie, 

pozostałości roślinne, kwiaty (nie będące w stanie 

rozkładu, zgnite lub sfermentowane) 

odpady w workach, mięso, kości, odchody 

zwierząt, popiół, obierki, resztki obiadowe, 

oleje jadalne, płyty wiórowe i MDF, drewno 

impregnowane, zanieczyszczenia natury 

nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek 

jedzeniowych pochodzenia 

zwierzęcego, pozostałości po spaleniu, grube 

konary, drzewa, korzenie, padłe zwierzęta 

31. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe meble, dywany, wanna, materace, kabiny 

prysznicowe (bez szkła), brodziki, tapczany, fotele, 

pufy, wykładziny, linoleum, pierzyny, poduszki, 

kanapy, wersalki, łóżka, stoły, stołki, krzesła, szafy, 
komody 

opony, części samochodowe, odpady 

budowalne, meble z szybami, gruz 

 


