
 

Instrukcja korzystania z kontenerów w PSZOK-u w Żołędowie. 
 

L.p. KOD 
ODPADU RODZAJ ODPADU KONTENER 

(miejsce magazynowania) WRZUCAĆ NIE WRZUCA Ć 

1. 15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych. 

10 m3 zakryty 
(na placu) 

Butelki PET; PP; PE-HD; folia PE-LD i PE-HD czyli: butelki po 
napojach, folię opakowaniową bardzo pożądana folia PE-LD, butelki 
po chemii domowego użytku, kanisterki po płynach do 
spryskiwaczy, wodzie destylowanej oraz czyste wiaderka z PE-HD.  

Tworzyw sztucznych nie będących opakowaniem oraz taśm 
spinających palety i kartony. Kategorycznie nie wrzucać 
opakowań po środkach ochrony roślin i lekach.  
Nie wymytych wiader po farbach emulsyjnych i lateksowych.  

2. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe. 
5 m3 zakryty 
(na placu) 

Kartoniki po mleku, napojach, sokach i płynnych produktach 
spożywczych wykonane z zespolonego papieru z folią PE-LD 
i blachą aluminiową. 

Niczego co nie jest opisane w polu wrzucać. 

3. 15 01 07 Opakowania ze szkła. 
5 m3  zakryty 

(na placu) 

Butelki szklane i słoiki bez zawartości. Szkła okiennego, szkła hartowanego, szkła zespolonego, szyb 
samochodowych, kineskopów, monitorów LCD, porcelany, 
ceramiki, talerzy, szklanek, kubków, naczyń żaroodpornych, 
porcelanowych urządzeń sanitarnych, kryształów, doniczek  
i wazonów oraz opakowań po środkach ochrony roślin. 

4. 15 01 01 
20 01 01 

Opakowania z papieru i tektury 
oraz papier i tektura. 

10 m3 zakryty 
(na placu) 

Papier opakowaniowy - kartony, papier pakowy, przekładki, torebki 
papierowe, gazety, książki, zeszyty, foldery, ulotki, papier biurowy, 
ścinki z niszczarek. 
Papier nie może być przemoczony i zatłuszczony. 

Ręczników papierowych, opakowań po maśle i margarynie, 
papieru sklejonego z folią i innymi tworzywami sztucznymi. 

5. 16 01 03 Zużyte opony. 
7 m3 odkryty 

(na placu) 
Opony od rowerów, motocykli, quadów, kosiarek do trawy, 
samochodów osobowych i dostawczych. 

Opon dużego rozmiaru tzn. od ciężarówek, naczep, przyczep, 
traktorów, maszyn rolniczych i budowlanych. 

6. 
17 01 01 

lub 
17 01 07 

Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek  
i remontów. 

12 m3 odkryty                     
(na placu) 

Gruz betonowy, gruz ceglany, skute tynki, beton komórkowy , płyty 
gipsowo-kartonowe, kafelki i płytki ceramiczne. 

Papy, styropianu, styropapy, eternitu, smoły, biteksu, lepiku, 
folii, worków papierowych po klejach i zaprawach 
budowlanych, tapet, tworzyw sztucznych, szkła okiennego, 
stolarki budowlanej i innych elementów wyposażenia  
oraz materiałów budowlanych pochodzenia niemineralnego. 

7. 17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01,           
17 09 02 i 17 09 03. 

7 m3 odkryty 
(na placu) 

Folię budowlaną, worki po cemencie i zaprawach klejowych, taśmy 
spinające palety, resztki styropianu i wełny mineralnej z klejem 
i siatką zbrojącą, futryny i inne elementy stolarki budowlanej, 
sanitariaty, tapety, resztki instalacji elektrycznej, wodnej  
i kanalizacyjnej. 

Papy, styropapy, eternitu, wszelkiego rodzaju gruzu, 
materiałów niebezpiecznych, mebli i wykładzin oraz lenteksu 
i płytek PCV. 

8. 17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż 
wymienione w 17 06 01  
i 17 06 03. 

2 x 10 m3 zakryty 
(na placu) 

Czysty - niezanieczyszczony styropian z budowy (można wrzucać 
również styropian opakowaniowy). 

Styropianu zanieczyszczonego klejami, siatką do zbrojenia, 
tynkiem, wełny mineralnej i szklanej, styro-papy  
oraz styropianowych opakowań zabrudzonych żywnością. 

9. 20 01 02 Szkło. 
5 m3 zakryty                        
(na placu) 

Szkło okienne i drzwiowe, szklanki, lustra, wazony, dzbanki, 
przykrywki od naczyń. 

Szkła zbrojonego, szkła zespolonego, szkła hartowanego, 
szyb samochodowych, kineskopów, monitorów LCD, 
porcelany, ceramiki, talerzy, kubków, porcelanowych 
urządzeń sanitarnych, kryształów, doniczek i świetlówek. 

10. 20 01 10 Odzież. 
10 m3 zakryty                     

(na placu) 

Ubrania, buty. Zaolejonych szmat, sorbentów i odzieży roboczej, czyściw 
tekstylnych zabrudzonych olejami, tekstyliów zabrudzonych 
farbami, lakierami i klejami. 

11. 20 01 39 Tworzywa sztuczne. 
20 m3 odkryty                     

(na placu) 

Plastikowe meble ogrodowe, plastikowe doniczki, skrzynki, zabawki, 
kosze na odpady, wanienki, miski i inne plastikowe rzeczy będące 
drobnym wyposażeniem gospodarstw domowych nie będące 
elementami budowlanymi i opakowaniami bezpośrednimi. 

Opakowań z tworzyw sztucznych, rynien, 
rur kanalizacyjnych, ram okiennych oraz styropianu.  
W szczególności nie wrzucać PCV. 

12. 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje 
zbierane w sposób selektywny. 

5 m3 zakryty                        
(na placu) 

Popiół z pieców i kominków - wyłącznie ze spalania papieru, drewna 
i węgla nie zawierający substancji niebezpiecznych. 

Popiołów zawierających substancje niebezpieczne 
w szczególności ze spalonych odpadów oraz żużli  
z odlewnictwa metali. 

13. 20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji. 

20 m3 odkryty 
30 m3 odkryty 

(na placu) 

Trawa, liście, gałęzie, obierki z warzyw, owoców i ziemniaków, 
kwiaty doniczkowe i inne resztki roślinne. 

Dużych pni, korzeni i konarów. Kategoryczny zakaz 
wrzucania odpadów pochodzenia zwierzęcego  
(mięsa, kości, resztek z czyszczenia ryb, piór, skór itp.). 



 

14. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe. 
30 m3 odkryty                      

(na placu) 

Szafy, tapczany, kanapy, sofy, biurka, krzesła stoły i stoliki, blaty, 
dywany, wykładziny i inne elementy wyposażenia mieszka o dużych 
rozmiarach. 

Sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz stolarki 
budowlanej. 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21,                
20 01 23 i 20 01 35. 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21  
i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki. 

15. 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony. 

 20 m3 odkryty                     
(na placu w trakcie 

załadunku, przechowywanie 
do załadunku w zamykanych 

kontenerach) 

Sprzęt AGD i RTV- komputery, drukarki, kopiarki, faksy, skanery, 
klawiatury, myszki, pralki, suszarki automatyczne, mikrofalówki, 
kuchenki gazowe i elektryczne, piecyki konwektorowe, telefony 
komórkowe, telefony biurkowe, telewizory, monitory LCD, CRT 
oraz OLED, laptopy i tablety, lodówki, chłodziarki, zamrażarki, 
klimatyzatory, inny sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz żarówki. 

Nie wolno wrzucać niczego innego niż sprzęt elektryczny  
lub elektroniczny. 

16. 20 01 21* Świetlówki i inne lampy 
wyładowcze zawierające rtęć. 

MGB 120 i/lub MGB 240 
i/lub specjalne tuby tekturowe 

bądź specjalne pojemniki 
transportowe  

(w zamykanych kontenerach) 

Świetlówki rurowe zawierające luminofor oraz rtęć, świetlówki 
kompaktowe, promienniki promieniowania UV oraz inne lampy 
wyładowcze np. xenonowe żarówki samochodowe. 
UWAGA!!! Świetlówki rurowe gromadzić osobno- najlepiej 
pionowo-nie gromadzić w jednym pojemniku ze świetlówkami 
kompaktowymi i innymi lampami wyładowczymi. 

Świetlówek stłuczonych lub pękniętych. Nie wolno łączyć 
 ze zwykłymi żarówkami żarowymi i innym sprzętem 
elektrycznym. 

17. 20 01 33* 
Baterie i akumulatory 
zawierające ołów, kadm, nikiel 
lub rtęć. 

MGB 60i/lub 
MGB 120 lub specjalne 

pojemniki do gromadzenia 
ogniw elektrycznych            

(w zamykanych kontenerach) 

Akumulatory kwasowo-ołowiowe, baterie niklowo kadmowe, baterie 
zawierające rtęć. 

Baterii litowo-polimerowych i alkalicznych nie    
zawierających rtęci. 

18. 20 01 34 
Baterie i akumulatory nie 
zawierające ołowiu, kadmu, 
niklu lub rtęci. 

MGB 60 i/lub MGB 120 lub 
specjalne pojemniki do 

gromadzenia ogniw 
elektrycznych                         

(w zamykanych kontenerach) 

Baterie litowo-polimerowe, baterie alkaliczne i inne baterie nie 
zawierające ołowiu, kadmu, niklu lub rtęci. 

Akumulatorów kwasowo-ołowiowych, baterii niklowo 
kadmowych, baterii alkaicznych zawierających rtęć. 

19. 15 01 10* Opakowania po farbach 
i lakierach. 

5 m3  zakryty                        
(na placu) 

Niewymyte wiadra z tworzyw sztucznych i metali po farbach 
emulsyjnych i lateksowych, zapraw murarskich, fugach, masach 
bitumicznych, żywicach i lakierach. 

Nieopróżnionych wiader z tworzyw sztucznych i metali po 
farbach emulsyjnych i lateksowych, zapraw murarskich, 
fugach, masach bitumicznych, żywicach i lakierach. 

20. 15 01 10* Opakowania po olejach 
i smarach. 

MGB 120 i/lub MGB 240            
(w zamykanych kontenerach) 

Opakowania z tworzyw sztucznych po olejach silnikowych, 
przekładniowych oraz hydraulicznych, smarach i płynach 
eksploatacyjnych zarówno syntetycznych jak i mineralnych. 

Opakowań po płynach do spryskiwaczy i wodzie 
destylowanej. 

21. 15 01 10* Opakowania po środkach 
ochrony roślin. 

MGB 120 i/lub MGB 240          
(w zamykanych kontenerach) 

Małogabarytowe opakowania po środkach ochrony i pielęgnacji 
roślin. 

Nieopróżnionych małogabarytowych opakowań po środkach 
ochrony i pielęgnacji roślin. 

22. 15 02 03 

Sorbenty, szmaty, ścierki  
i ubrania ochronne nie 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi. 

MGB 120 i/lub MGB 240         
(w zamykanych kontenerach) 

Szmaty, ścierki, czyściwa, odzież ochronna i inne tkaninowe 
sorbenty pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych nie 
zanieczyszczone olejami, lakierami i innymi substancjami 
niebezpiecznymi. 

Szmat pochodzących z działalności gospodarczej,                 
w szczególności z warsztatów samochodowych  
i lakierniczych, materiałów zanieczyszczonych substancjami 
niebezpiecznymi.  

23. 20 01 31* 
Leki cytotoksyczne  
i cytostatyczne. 
 

MGB 120 i/lub MGB 240 
i/lub specjalne opakowania do 

odpadów medycznych         
(w zamykanych kontenerach)         

Przeterminowane lub niewykorzystane leki cytostatyczne  
i cytotoksyczne w nieuszkodzonych opakowaniach jednostkowych. 

Leków w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych  
lub bez opakowania, zużytych strzykawek, igieł lekarskich 
oraz innych odpadów medycznych lub weterynaryjnych 
podlegających szczególnemu postępowaniu z odpadami. 

24. 20 01 32 Leki inne niż cytotoksyczne  
i cytostatyczne 

MGB 120 i/lub MGB 240 
i/lub specjalne opakowania do 

odpadów medycznych            
(w zamykanych kontenerach)         

Przeterminowane lub niewykorzystane leki inne niż cytostatyczne  
i cytotoksyczne w nieuszkodzonych opakowaniach jednostkowych. 

Leków w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych  
lub bez opakowania, zużytych strzykawek, igieł lekarskich 
oraz innych odpadów medycznych lub weterynaryjnych 
podlegających szczególnemu postępowaniu z odpadami. 

 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  (PSZOK) znajduje się przy ul. Jastrzębiej 62 w Żołędowie ( tel. 52/328 26 00 ). PSZOK czynny jest w lipcu, sierpniu, wrześniu 
w środy w godz. 900 – 1700 i soboty w godz. 800 – 1600; w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, październiku, listopadzie, grudniu w środy i soboty w godz. 800 – 1600.  


