
PSZOK – KRÓTKI PRZEWODNIK 

PRZYJMOWANE NIEPRZYJMOWANE PRZYJMOWANE NIEPRZYJMOWANE 

OPAKOWANIA, PAPIER, TEKTURA METALE, OPAKOWANIA Z METALI 

kartony, papiery, torebki papierowe, 

gazety, czasopisma, foldery, książki, 

zeszyty (bez plastikowych okładek) 

opakowania powlekane folią lub kalką, 

papier zatłuszczony, tapety itp. 

metale np. blacha, rurki, druty ,  
puszki aluminiowe po napojach, puszki  po 
konserwach, armatura łazienkowa,  ramy 
rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy 
urządzeń, klamki, elementy metalowe,  itp. 

opakowania z zawartością, pojemniki bez 

oryginalnych etykiet 

TWORZYWA SZTUCZNE , OPAKOWANIA Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

ODPADY NIEBEZPIECZNE, OPAKOWANIA ZAWIERAJĄCE 

POZOSTAŁOŚCI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH LUB NIMI 

ZANIECZYSZCZONE 

butelki typu PET i po chemii 

gospodarczej, kubeczki po lodach, 

margarynach, jogurtach itd., folie, 

plastikowe zakrętki, miski, 

wanienki, wiaderka, doniczki, 

plastikowe duże zabawki, meble 

ogrodowe, opakowania po olejach 

spożywczych,  itp. 

folia poprodukcyjna, odpady  medyczne, 

opakowania  z zawartością itp. wiaderka 

z zawartością, doniczki z zawartością 

ziemi, zderzaki, kołpaki, plastiki 

samochodowe 

chemikalia – farby, puszki i pojemniki po 

farbach,  lakiery i ich pozostałości, opakowania 

po środkach do mycie samochodów, po 

środkach ochrony roślin, detergentach, tusze 

do drukarek, zużyte baterie i akumulatory, 

lampy fluorescencyjne, lampy 

energooszczędne, świetlówki i żarówki, 

przeterminowane leki i opakowania po 

lekarstwach, oleje silnikowe  w prawidłowo 

oznakowanych, niecieknących pojemnikach, 

pojemniki z pozostałościami kleju, żywic, 

lepiszczy z oryginalnymi etykietami 

określającymi zawartość, termometry rtęciowe 

i rtęć z termometrów, odpady niekwalifikujące 

się do odpadów medycznych powstałe w 

gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igły i 

strzykawki, 

odpady medyczne,  opatrunki itp., oleje i 
substancje niewiadomego pochodzenia  
bez etykiety określającej zawartość, oleje i  
substancje w cieknących pojemnikach, 
pojemniki bez oryginalnych etykiet, 
detergenty żrące pochodzące z 
gospodarstwa domowego,  

 

 

                     SZKŁO, OPAKOWANIA ZE SZKŁA ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

szkło np. okienne, drzwiowe 

bezbarwne, lustra, słoiki, butelki 

(wstępnie oczyszczone bez 

zawartości i nakrętek), opakowania 

szklane po kosmetykach,  

szkło żaroodporne, ceramika, znicze z 

zawartością wosku, reflektory, itp., szyby 

zbrojone, szyby klejone  np. 

samochodowe, laminowane itp. 

świetlówki, żarówki, urządzenia gospodarstwa 

domowego, czyli duże i małe artykuły AGD, 

sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny, 

sprzęt audiowizualny, narzędzia elektryczne i 

elektroniczne, kosiarki spalinowe 

sprzęt zdekompletowany 



      OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE                                                           TEKSTYLIA I ODZIEŻ 

kartoniki po sokach, mleku, zupach 

itp. 

opakowania  wielomateriałowe 

 z zawartością, itp. 

odzież, kołdry, poduszki, pościel, koce, 

opakowania z tekstyliów (np. worki jutowe), 

itp. 

buty, ścinki, skrawki materiałów, włóczek, 

przędzy  – stanowiące odpady 

poprodukcyjne 

 

                                  DREWNO 
                                                                 ZUŻYTE OPONY 

(LIMIT NA GOSPODARSTWO DOMOWE -4 szt./rok) 

skrzynki drewniane, deski itp.;  

opony z samochodów osobowych , rowerów, 

motorowerów, motocykli itp. (ośrednicy do 20 

cali) 

opony z ciągników, maszyn rolniczych 

oraz pojazdów i maszyn pochodzących z 

działalności gospodarczej oraz opon od 

mieszkańców wnoszących opłatę 

ryczałtową 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

( LIMIT NA GOSPODARSTWO DOMOWE - 300 kg/rok) 

BIOODPADY 

 

stare meble: tapczany, fotele, pufy, 
wykładziny, dywany, szafki, szafy, 
stoły, biurka, łóżka, materace, 
stolarkę budowlaną drewnianą i z 
PCV bez wkładów okiennych, wózki 
i łóżeczka dziecięce, rowery, deski 
meblowe, kabiny prysznicowe, 
wanny, brodziki od prysznica, duży 
sprzęt sportowy,  itp. 

okna i drzwi z szybami gałęzie pochodzące z pielęgnacji drzew i 

krzewów  (o maksymalnej długości do 1 m ) 

trawa, liście, siano i słoma,  obierki, kości 

zwierząt, resztki obiadowe 

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE  

                                                                                         (LIMIT NA GOSPODARSTWO DOMOWE - 300 kg/rok) 

                                                  

terakota, glazura, gruz betonowy, krawężniki, płytki chodnikowe, panele, futryny,  

gruz betonowy zmieszany z odpadami z remontów i demontażu np. płytkami, 

kartonami, folią malarską, pianką, uszczelkami, itp., ceramika łazienkowa 

 

styropian budowlany, azbest, papa, wełna mineralna, odpady budowlane  zmieszane z 

azbestem, papą, smołą, styropianem, gruz zmieszany z odpadami typu: szkło opakowaniowe i 

butelkowe, opakowania po chemii gospodarczej, odpady komunalne i organiczne 

 

Szczegółowe informacje  

Referat Gospodarki Komunalnej UG Kłaj, 32-015 Kłaj 655, tel. 12 2841100/17 
 


