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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nozdrzec Nr 108/2022 z dnia 6 września 2022 r. 

Szczegółowy opis odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK  

Rodzaj 
Kod 
odpadu 

Nazwa Przyjmujemy do PSZOK 
Nie należą do danej 
grupy odpadów 

Odpady 
opakowaniowe oraz 
odpady z grupy 20-
tej 

 

15 01 01 
Opakowania z 
papieru i 
tektury*1 

 kartony, 
 papiery, 
 torebki papierowe itp. 

opakowania 
powlekane folią lub 
kalką, 

20 01 01 
Papier i 
tektura*1 

 gazety, czasopisma, 
 foldery, 
 książki, zeszyty bez 

plastikowych okładek, 
 papier szkolny, biurowy itp. 

papier zapuszczony 
smarami, 
olejami, tapety, 

15 01 02 
Opakowania  
z tworzyw 
sztucznych*1 

 butelki typu PET i po chemii 
gospodarczej., 

 kubeczki po lodach, 
margarynach, jogurtach  

 folii, 
 styropian opakowaniowy 
 plastikowe zakrętki, 

styropian 
pobudowlany 
folia 
poprodukcyjna, 
wenflony, strzykawki 
i inne art. medyczne, 
opakowania z 
zawartością, 

20 01 39 
Tworzywa 
sztuczne*1 

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

wiaderka z 
zawartością, 
doniczki z 
zawartością ziemi, 
zderzaki, kołpaki, 
plastik 
samochodowy, 

15 01 07 

Opakowania ze 
szkła (z 
podziałem na 
szkło bezbarwne 
i kolorowe)*1 

 słoiki, butelki (wstępnie 
oczyszczone bez zawartości i 
nakrętek) 

szkło żaroodporne, 
ceramika, 
znicze z zawartością 
wosku, 
reflektory, 

20 01 02 Szkło  szyby okienne, drzwiowe  

szyby zbrojone, 
szyby klejone np. 
samochodowe, 
laminowane, 

15 01 05 
Opakowania 
wielomateriałowe
*1 

 kartoniki po sokach, mleku, 
zupach  

opakowania 
wielomateriałowe 
z zawartością. 

15 01 03 
Opakowania z 
drewna 

 skrzynki np. po owocach  

15 01 04 
Opakowania z 
metali 

 puszki aluminiowe po napojach, 
 puszki po konserwach, 

 

20 01 40 Metale 
 metale nie opakowaniowe np. 

blachy, rurki  
pojemniki z 
zawartością 

15 01 10* 

Opakowania 
zawierające 
pozostałości 
substancji 
niebezpiecznych 
lub nimi 
zanieczyszczon
e (np. środki 
ochrony roślin I i 
II klasy 
toksyczności 

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

pojemniki z 
zawartością 

Bioodpady  20 02 01 

Bioodpady 
stanowiące 
odpady 
komunalne 
(PAMIĘTAJ! 
Kompostowanie 
we własnym 
zakresie 
zmniejsza ilość 
odpadów 
przekazywanych 
do 
zagospodarowa
nia 
i tym samym 

 resztki jedzenia (np. obierki po 
ziemniakach, owocach i 
warzywach); popsute przetwory 
owocowe, skorupki z jajek; fusy 
po kawie i herbacie; skoszona 
trawa; zwiędłe rośliny; opadłe 
liście; drobne gałęzie drzew i 
krzewów; resztki roślin 
ogrodowych; trociny i kora 
drzew 

kości zwierząt, 
resztki obiadowe 
olei jadalny, 
płyty wiórowe i MDF, 
drewno 
impregnowane. 
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zmniejsza 
koszty systemu 
gospodarowania 
odpadami!)+ 

Popiół i żużel 20 01 99 

Inne 
niewymienione 
frakcje zbierane 
w sposób 
selektywny 

 popiół i żużel powstały w wyniku 
spalania węgla i drewna, 

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

Chemikalia 

20 01 32 
Leki inne niż 
wymienione w 
20 01 31* 

przeterminowane leki 
odpady medyczne, 
strzykawki, igły, 
wenflony, opatrunki, 

20 01 25 
Oleje i tłuszcze 
jadalne 

oleje tłuszcze jadalne w prawidło 
oznakowanych w nie cieknących 
pojemnikach, 

oleje i tłuszcze nie 
wiadomego 
pochodzenia ,  
oleje w cieknących 
pojemnikach, 

20 01 28 

Farby, tusze, 
farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze i 
żywice inne niż 
wymienione w 
20 01 27* 

pojemniki z farb, tuszy, klei, żywic, 
lepiszczy bez zawartości,  

substancje w 
cieknących 
pojemnikach 

 

20 01 30 
Detergenty inne 
niż wymienione 
w 20 01 29* 

w postaci płynu, proszku, pasty, 
kostki, wypraska, kształtka, 
granulki itp. 

detergenty żrące 
pochodzące z 
gospodarstwa 
domowego, 

Zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny 

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, 

 

Zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny 

20 01 21* 

Lampy 
fluorescencyjne i 
inne odpady 
zawierające rtęć 

 świetlówki liniowe, żarówki, 
 termometry rtęciowe, 

ciśnieniomierze  

rtęć w postaci 
płynnej, 

20 01 23* 
Urządzenia 
zawierające 
freony 

 lodówki, zamrażalki, chłodziarki, 
klimatyzatory zawierające freon 
, 

 

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 

 

Wielkogabaryty 20 03 07 
Odpady 
wielkogabarytow
e 

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

 

Tekstylia 

20 01 10 Odzież ubrania, buty, 

20 01 11 Tekstylia materiały 
ścinki, skrawki 
materiałów, włóczki, 
przędza 



3 
 

Opony pochodzące 
z pojazdów 
samochodowych 

16 01 03 Zużyte opony 

 opony do średnicy 1m, 
 opony z samochodów 

osobowych, rowerów, 
motorowerów, motocykli  

opony z ciągników, 
maszyn rolniczych, 
pojazdów 
samochodów o dmc 
> 3,5 t. 

Jednorodne odpady 
poremontowe, 
pobudowane, 

17 01 01 

Odpady betonu 
oraz gruz 
betonowy z 
rozbiórek i 
remontów 

 gruz betonowy, 
 płytki łazienkowe, 
 krawężniki chodnikowe, 
 płytki chodnikowe  

gruz betonowy 
zmieszany z 
odpadami po 
remontowym i 
pobudowanymi np. 
płytami karton gips, 
styropianem, foliami, 
piankami, 

gruz w postaci masy 
sypkiej, 

17 01 02 Gruz ceglany 
 cegły, 
 dachówki, 

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

inne niewymienione 
odpady 

Ex 20 01 
99 

odpady 
niekwalifikujące 
się do odpadów 
medycznych 
powstałych w 
gospodarstwach 
domowych w 
wyniku 
przyjmowania 
produktów 
leczniczych w 
formie iniekcji i 
prowadzenie 
monitoringu 
poziomu 
substancji we 
krwi, w 
szczególności 
igieł i 
strzykawek, 
 

zużyte igły i strzykawki, peny 
insulinowe, paski gleukometrów, 
worki po dializach. Zużyte igły 
powinny być zabezpieczone przed 
ukłuciem – w osłonach. Pozostałe 
odpady muszą być zamknięte w 
szczelnych przezroczystych 
workach z tworzywa sztucznego w 
celu identyfikacji odpadów 

art. medyczne, 
opakowania z 
zawartością.  

Wyjaśnienia do *1: Wszystkie odpady komunalne małych rozmiarów są zbierane w sposób selektywny w opakowaniach (workach 
w odpowiednich kolorach) 


