Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK

Odpady przyjmowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego
na terenie gminy Jarocin w Witaszyczkach 1A
Rodzaj

Kod odpadu

nazwa

przyjmujemy

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

•
•
•

kartony,
papiery,
torebki papierowe itp.

•

opakowań powlekanych
folią lub kalką itp.,

20 01 01

Papier i tekura

•

książki, zeszyty bez
plastikowych okładek

•

tapety itp.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

•

•

•
•
•
•

butelki typu PET i po chemii
gosp.
kubeczki po lodach,
margarynach, jogurtach itp.
folie,
styropian opakowaniowy,
plastikowe zakrętki,
folia tylko wyłącznie strech

styropianu
pobudowlanego,
folii poprodukcyjnej,
wenflonów, strzykawek i
innych art. medycznych,
opakowań z zawartością
bandówek
folii poprodukcyjnej,
poremontowej,
zabrudzonej itp.

•

skrzynki np. po owocach itp.

•

Odpady
opakowaniowe
oraz odpady
z grupy 20-tej
15 01 03

Opakowania z drewna

1

nie przyjmujemy na PSZOK

•
•
•
•
•

15 01 04

•

Opakowania z metali

•

puszki aluminiowe po
napojach,
puszki po konserwach,

•

puszki po farbach,

15 01 05

Opakowania wielkomateriałowe

•

kartonik po sokach, mleku,
maślankach, śmietanach,
zupach, przecierach itp.

•

kartoniki z zawartością,

15 01 07

Opakowania ze szkła
(z podziałem na szkło bezbarwne i
kolorowe)

•

słoiki, butelki (wstępnie
oczyszczone bez zawartości
i nakrętek)

•
•
•

szkła żaroodpornego,
ceramiki,
zniczy z zawartością
wosku,
reflektorów,
szkła płaskiego

•
•
15 01 10*

20 01 02

20 01 39

•

Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

•

Szkło

•

Tworzywa sztuczne

puszki i pojemniki po
farbach, detergentach,
środkach ochrony roślin, itp.
przyjmowane tylko z
oryginalnymi etykietami
określających zawartość
pojemnika

•

szyby okienne i drzwiowe
itp.,

•

miski, wanienki, wiaderka,
doniczki, plastikowe duże
zabawki, meble ogrodowe

•
•

•

•

•

2

pojemników bez
oryginalnych etykiet,
które określałyby
zawartość pojemnika,
pojemników cieknących

szyby klejone np.
samochodowe,
szyby z oprawkami,
wiaderek z zawartością,
doniczek z zawartością
ziemi,
zderzaków, kołpaków,
plastików
samochodowych,

•
•
•

folii,
pojemników po farbach,
olejach,
bandówek,

20 01 40

Metale

•

blachy, rurki, stelaże

ex 20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny
– popiół pochodzący z gospodarstw
domowych

•

popiół i żużel powstały w
wyniku spalania węgla i
drewna

•

zmieszany popiół, żużel z
kamieniami, gruzem,
piaskiem, gliną, ziemią,
odpadami zielonymi lub
innymi odpadami,

20 02 01
(zielone)

Odpady ulegające biodegradacji

•

trawę, liście, gałęzie, kwiaty,
itp.

•
•
•
•
•
•

obierek,
kości zwierząt ,
resztek obiadowych,
olei jadalny,
płyt wiórowych i MDF,
drewna impregnowanego
itp..

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

•

kwiaty, resztki kwiatów
ciętych i doniczkowych,
owoce i warzywa z ogrodów
resztki żywności
obierki z owoców i warzyw,
przeterminowane owoce i
warzywa,
skorupki jaj
fusy po kawie
zużyte ręczniki papierowe i
chusteczki higieniczne,

•
•

surowego mięsa i kości
odpadów zielonych: liści,
trawy i gałęzi
odchodów zwierzęcych,
trocin i piasku z kuwet
kamieni, popiołu i ziemi
szkła, ceramiki, porcelany
płynnych odpadów
kuchennych,
pampersów,
woreczków, opakowań

Popiół i żużel

Odpady
ulegające
biodegradacji

•
•
•
•
•
•
3

•
•
•
•
•
•

foliowych i innych
tworzyw sztucznych

20 01 28
Chemikalia

Zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny

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,
określające zawartość
pojemnika

•

•

odpadów medycznych,
strzykawek, igieł,
wenflonów, opatrunków
itp.

•

pojemniki bez
oryginalnych etykiet,
które określałyby
zawartość pojemnika,
substancji w cieknących
pojemnikach,

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31*

•

przeterminowane leki,

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie
z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane
baterie i akumulatory zawierające te
baterie

•

baterie i akumulatory,
również te, które zawierają
ołów, rtęć, nikiel i kadm,

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33

•

baterie i akumulatory bez
zawartości pierwiastków
niebezpiecznych

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć

•
•

świetlówki liniowe, żarówki
termometry rtęciowe,
ciśnieniomierze itp.

•

rtęć w postaci płynnej,

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

•

lodówki, zamrażalki,
chłodziarki, klimatyzatory
zawierające freon itp.,

•

sprzętu
zdekompletowanego,

4

20 01 35*

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

•

•

telewizory kineskopowe,
laptopy, notebooki,
kalkulatory, kieszonkowe
konsole do gier
monitory kineskopowe itp.,

•

sprzętu
zdekompletowanego,

20 01 36

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

•

komputery, odkurzacze,
roboty kuchenne, telefony,
zmywarki, pralki,
mikrofalówki, maszyny do
szycia, żelazka, grzejniki
elektryczne, wentylatory
elektryczne, tostery,
kamery, aparaty
fotograficzne, maszyny do
pisania, tostery, opiekacze i
inne urządzenia domowe
elektryczne niezawierające
substancji niebezpiecznych
itp.,

•

sprzętu
zdekompletowanego,

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

•

tapczany, fotele, pufy,
wykładziny, dywany również
linoleum, materace,
pierzyny, poduszki itp.,

•
•
•
•

odpadów poremontowych
szkła okiennego,
opon,
zderzaków
samochodowych,
zdemontowanej
elektroniki,
twardego plastiku,

Wielkogabaryty

•
•
20 01 10

•

Odzież

5

ubrania, obuwie,

Tekstylia

Opony
pochodzące z
pojazdów o
dopuszczalnej
masie
całkowitej do
3,5 t.

20 01 11

Tekstylia

•

materiały tekstylne,

•

wszelkiego rodzaju
materiałów z, przędzy,
włóczek pochodzących z
produkcji,

16 01 03

Zużyte opony

•
•

opony do średnicy 1m,
opony z samochodów
osobowych, rowerów,
motorowerów, motocykli itp.,

•

opon z ciągników,
maszyn rolniczych,
samochodów
ciężarowych itp.,

•
•
•
•
•

gruz betonowy,
płytki łazienkowe,
krawężniki chodnikowe,
płytki chodnikowe itp.,
ceramiczne urządzenia
sanitarne bez elementów
plastikowych i metalowych

•

gruz betonowy
zmieszany z odpadami
poremontowymi
pobudowanymi np.
płytami karton gips,
styropianem, foliami,
piankami itp.
gruzu w postaci masy
sypkiej,

cegły,
dachówki,

•

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów

Odpady
poremontowe,
pobudowane,

17 01 02

•
•

Gruz ceglany

•

•
17 09 04
(odpad
budowlane

•

Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i
6

zmieszane odpady
pochodzące z budowy i
remontów tzn. karton gips,

•

gruz ceglany zmieszany z
odpadami
poremontowymi
pobudowanymi np.
płytami karton gips,
styropianem, foliami,
piankami itp.,
gruzu w postaci sypkiej,
odpad zanieczyszczony
inną frakcją np. odpadami
komunalnymi,

przyjmowane
są wyłącznie
odpłatnie)

17 09 03

pianki, uszczelki, styropian
budowlany, drobny gruz

7

wielkogabarytami,
oponami itp.,

