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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

PSZOK 

ODPADY PRZYJMOWANE W PSZOK 

 

Rodzaj  Nazwa  przyjmujemy  nie przyjmujemy  

na PSZOK  

papier i tektura  opakowania z 

papieru i tektury  

kartony, papiery, 

torebki papierowe itp. 

gazety,  czasopisma, 

foldery, książki, 

zeszyty bez 

plastikowych okładek, 

papier szkolny, 

biurowy itp., 

 

papier zatłuszczony, 

zużyte chusteczki 

i ręczniki papierowe, 

pieluchy jednorazowe  

tworzywa sztuczne  opakowania z 

tworzyw sztucznych  

opróżnione butelki 

typu PET i po chemii 

gospodarczej, 

kubeczki po lodach, 

margarynach, 

jogurtach, opakowania 

powlekane folią itp., 

plastikowe zakrętki, 

miski, 

wanienki, wiaderka, 

doniczki, plastikowe 

duże zabawki, meble 

ogrodowe itp. , 

folia poprodukcyjna  

i z gospodarstw 

rolnych, wenflony, 

strzykawki  i innych 

art. medyczne, 

opakowania z 

zawartością itp., 

wiaderka  z 

zawartością, doniczki 

z zawartością ziemi, 

zderzaki, kołpaki, 

plastiki 

samochodowe itp., 

 

opakowania 

wielomateriałowe  

opakowania 

wielomateriałowe  

kartoniki po sokach, 

mleku, zupach itp.   

opakowania 

wielomateriałowe  z 

zawartością itp.  

szkło  opakowania ze szkła 

   

słoiki, butelki 

(wstępnie       

oczyszczone bez 

zawartości i nakrętek)    

szkło żaroodporne, 

ceramika, znicze z 

zawartością wosku, 

reflektory  itp., szyby 

okienne, drzwiowe 

itp., szyby zbrojone, 

szyby klejone np. 

samochodowe, 

laminowane itp.  

drewno opakowania z 

drewna 

  

oleje i tłuszcze 

jadalne 

oleje i tłuszcze 

jadalne 

  

przeterminowane 

leki    

leki przeterminowane  przeterminowane leki  odpady medyczne, 

strzykawki, 

wenflony, opatrunki, 
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chemikalia  chemikalia  puszki i pojemniki  po 

farbach (bez 

zawartości, 

opróżnione), 

detergentach, środkach 

ochrony roślin, itp. 

przyjmowane tylko z 

oryginalnymi 

etykietami 

określających 

zawartość pojemnika  

pojemniki bez 

oryginalnych etykiet, 

które określałyby 

zawartość pojemnika, 

pojemniki z 

zawartością  

zużyte baterie i 

akumulatory z 

gospodarstw 

domowych  

baterie i akumulatory  baterie i akumulatory 

bez zawartości 

pierwiastków 

niebezpiecznych,  

   

zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny  

zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne  

telewizory 

kineskopowe, laptopy, 

notebooki, kalkulatory, 

kieszonkowe konsole 

do gier, monitory 

kineskopowe itp., 

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.,  

 

sprzęt 

zdekompletowany  

lampy 

fluorescencyjne i 

inne opady 

zawierające rtęć  

   świetlówki liniowe, 

żarówki termometry 

rtęciowe, 

ciśnieniomierze  itp. 

lampy fluorescencyjne  

rtęć w postaci płynnej  

urządzenia 

zawierające freony  

   lodówki, zamrażalki, 

chłodziarki, 

klimatyzatory 

zawierające freon itp.,  

sprzęt 

zdekompletowany    

meble i inne odpady odpady tapczany, fotele, pufy,    
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wielkogabarytowe  wielkogabarytowe    wykładziny, dywany 

również linoleum, 

materace, pierzyny, 

poduszki itp.,  

odpady budowlane i 

rozbiórkowe z prac 

prowadzonych we 

własnym zakresie    

odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, 

odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia  

gruz betonowy, płytki 

łazienkowe, 

krawężniki 

chodnikowe, płytki 

chodnikowe itp., 

cegły, dachówki, 

umywalki, wc 

kompakt, tynki; 

gruz betonowy 

zmieszany z 

odpadami 

poremontowymi 

pobudowanymi np. 

płytami karton gips, 

styropianem, foliami, 

piankami itp., gruz 

ceglany zmieszany z 

odpadami 

poremontowymi 

pobudowanymi np. 

płytami karton gips, 

styropianem, foliami, 

piankami itp.,  

opady zielone, 

bioodpady  

odpady ulegające 

biodegradacji  

trawa, liście, gałęzie, 

kwiaty,  itp.  

kości zwierząt, 

resztki obiadowe, 

oleje jadalne, płyty 

wiórowe i MDF, 

drewno 

impregnowane  itp.  

odpady kuchenne 

ulegające 

biodegradacji  

   obierki, surowe części 

warzyw i owoców 

(kapusty, kalafiora 

itp.)  

 

zużyte opony  zużyte opony  opony z rowerów, 

wózków, 

motorowerów i 

motocykli oraz 

pojazdów o całkowitej 

masie do 3,5 tony, 

które nie są 

wykorzystywane do 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej.  

opony z ciągników, 

maszyn rolniczych, 

samochodów 

ciężarowych itp.,    

metale  opakowania z metali  puszki aluminiowe po 

napojach, puszki po 

konserwach, metale 

nie opakowaniowe np. 

blachy, rurki itp.  

   

tusze drukarskie i 

tonery 

tusze drukarskie i 

tonery 

tusze i tonery  

rozpuszczalniki, 

detergenty 

rozpuszczalniki, 

detergenty 

rozpuszczalniki, 

detergenty,  

rozpuszczalniki i 

detergenty bez 

oryginalnego 
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opakowania lub 

etykiety  

odpady 

niekwalifikujące się 

do odpadów 

medycznych 

powstałych w 

gospodarstwie 

domowym w 

wyniku 

przyjmowania 

produktów 

leczniczych w 

formie iniekcji i 

prowadzenia 

monitoringu 

poziomu substancji 

we krwi  

 

odpady 

niekwalifikujące się 

do odpadów 

medycznych 

powstałych w 

gospodarstwie 

domowym w wyniku 

przyjmowania 

produktów 

leczniczych w formie 

iniekcji i 

prowadzenia 

monitoringu poziomu 

substancji we krwi  

 

igły, strzykawki odpady medyczne 
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