Załącznik Nr 3 do Regulaminu Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych zlokalizowanego w
m. Czołowo, gm. Kórnik
Tab. 1. Szczegółowy opis odpadów przyjmowanych w PSZOK zlokalizowanym w m.
Czołowo, gm. Kórnik

Odpady przyjmowane
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowanym w m. Czołowo, gm. Kórnik
Lp.
1.

2.

Kod odpadu
15 01 01

15 01 02

Nazwa odpadu

Przykładowy odpad przyjmowany w PSZOK

Opakowania z



kartony;

papieru i tektury



papiery;



torebki papierowe;



książki, zeszyty bez plastikowych okładek.



butelki typu PET i po chemii gospodarczej;



kubeczki po lodach, margarynach,

Opakowania z
tworzyw
sztucznych

jogurtach itp.;



folia typu strech;



styropian opakowaniowy;



plastikowe zakrętki;



kartoniki po sokach, mleku, maślankach,
śmietanach, zupach i przecierach.

3.

15 01 04

Opakowania z
metali



puszki aluminiowe po napojach;



puszki po konserwach;



blachy, rurki, stelaże;



drobny złom żelazny i kolorowy;



zabawki, narzędzia, wieszaki, obudowy
urządzeń, klamki.

4.

15 01 07

Opakowania ze



słoiki, butelki.



puszki i pojemniki po farbach,

szkła

5.

15 01 10*

Opakowania
zawierające

detergentach, środkach ochrony roślin z

pozostałości

oryginalnymi etykietami określającymi

substancji

zawartość pojemnika;

niebezpiecznych
lub nimi



pojemniki z pozostałościami farb, tuszy,
klei, żywic, lepiszczy z oryginalnymi

zanieczyszczone

etykietami określającymi zawartość
pojemnika.

6.

16 01 03

Zużyte opony



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

7.

17 01 01

Odpady betonu
oraz gruz
betonowy z
rozbiórek i
remontów



gruz betonowy;



płytki łazienkowe;



krawężniki chodnikowe;



płytki chodnikowe;



ceramiczne urządzenia sanitarne bez
elementów plastikowych i metalowych.

8.

17 09 04

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



tapety;



karton-gips;



siatki elewacyjne;



tynk, gips, cement (również workowany);



zanieczyszczony styropian budowlany;



zanieczyszczona folia malarska,
budowlana;



boazeria plastikowa poremontowa;



pianki montażowe i opakowania po nich;



wełna mineralna i inne materiały izolacyjne
(maty wygłuszające pod panelami, filce);

9.

10.

20 01 10

20 01 21*

Odzież

Lampy
fluorescencyjne i
inne odpady



kasetony;



luksfery;



zużyty sprzęt malarski (pędzle, wałki).



ubrania;



obuwie;



materiały tekstylne.



świetlówki liniowe, żarówki;



termometry rtęciowe, ciśnieniomierze.



lodówki, zamrażalki, chłodziarki,

zawierające rtęć
11.

20 01 23*

Urządzenia
zawierające

klimatyzatory.

freony
12.

20 01 32

Leki inne niż



przeterminowane leki.



baterie i akumulatory – w tym, te

wymienione w 20
01 31
13.

20 01 34

Baterie i

zawierające ołów, rtęć, nikiel i kadm.

akumulatory inne
niż wymienione w
20 01 33

14.

20 01 35*

Zużyte



telewizory kineskopowe,

urządzenia

laptopy, notebooki,

elektryczne i

kalkulatory, kieszonkowe

elektroniczne

konsole do gier, monitory kineskopowe itp.

inne niż

wymienione w 20
01 21 i 20 01 23
zawierające
niebezpieczne
składniki
15.

20 01 36

Zużyte



komputery, odkurzacze, roboty kuchenne,

urządzenia

telefony, zmywarki, pralki, mikrofalówki,

elektryczne i

maszyny do szycia, żelazka, grzejniki

elektroniczne

elektryczne, wentylatory elektryczne,

inne niż

tostery, kamery, aparaty fotograficzne,

wymienione w 20

maszyny do

01 21, 20 01 23 i

pisania, tostery, opiekacze i inne

20 01 35

urządzenia domowe elektryczne
niezawierające substancji niebezpiecznych
itp.,

16.

20 02 01

Odpady
ulegające
biodegradacji



trawa, liście, gałęzie, kwiaty;



owoce i warzywa z ogrodów oraz resztki
żywności;



obierki z owoców i warzyw;



przeterminowane owoce i warzywa;



skorupki jaj;



fusy po kawie;



zużyte ręczniki papierowe i chusteczki
higieniczne.

17.

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe



tapczany, fotele, pufy;



duże zabawki;



wykładziny, dywany, linoleum;



materace, poduszki, pierzyny;



twardy plastik tj. miski, wanienki, wiaderka,

doniczki, plastikowe duże zabawki, meble
ogrodowe;

18.

Ex 20 01 99

Odpady
wytworzone
podczas iniekcji
domowych



skrzynki po owocach.



strzykawki, igły wytworzone podczas
iniekcji domowych.

