PSZOK świadczy usługi na rzecz mieszkańców ZCG MG-6 w zakresie przyjmowania następujących frakcji odpadów pochodzących z gospodarstw domowych:
Kod odpadu

Rodzaj odpadów

15 01 01

Opakowania z papieru
i tektury

Odpady opakowaniowe papierowe i kartonowe, książki, gazety, magazyny
ilustrowane, reklamy, zeszyty, dokumenty (pozbawione segregatorów,
foliowych koszulek i innych elementów niebędących papierem)

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

Opakowania z tworzyw sztucznych (po środkach spożywczych, po chemii
gospodarstwa domowego, folia opakowaniowa i torby z tworzyw sztucznych,
butelki typu PET, styropian opakowaniowy itp.)

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania
wielomateriałowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 10

Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

16 01 03

Zużyte opony

Opony z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – bez felg

16 05 09

Zużyte chemikalia inne niż
wymienione w 16 05 06,
16 05 07 lub 16 05 08

Chemikalia „domowe”. Tylko i wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych
opakowaniach posiadających etykietę

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek
i remontów

Gruz, płyty chodnikowe, krawężniki

Gruz zanieczyszczony tworzywami sztucznymi, wełną mineralną, papą itp.

17 01 02

Gruz ceglany

Gruz ceglany, dachówki

Gruz zanieczyszczony tworzywami sztucznymi, wełną mineralną, papą itp.

17 01 03
17 02 01

TAK

Puszki aluminiowe po napojach, puszki po konserwach, folia aluminiowa
Kartoniki po napojach tupu tetra pak, opakowania z kilku trwale złączonych ze
sobą materiałów
Słoiki, butelki, inne opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego –
bez zawartości
Opakowania po środkach zawierających substancje
niebezpieczne (detergentach, środkach do dezynfekcji, środkach ochrony
roślin, farbach, bejcach, lakierach itp.)

Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów Ceramika łazienkowa, kafelki
wyposażenia
Drewno

Palety, deski, sklejka, drewno konstrukcyjne, płyty OSB, boazeria

NIE
Dokumenty zawierające dane wrażliwe w tym dane osobowe (INNEKO nie
odpowiada za pozostawione dokumenty zawierające te dane) , papier
mokry, zabrudzony resztkami organicznymi, zanieczyszczony smarami lub
innymi substancjami chemicznymi.
Części z elementów AGD, zderzaki samochodowe, deski rozdzielcze,
elementy wyposażenia, części zamienne, styropian budowalny itp.
Butle i opakowania ciśnieniowe, butle gazowe, gaśnice samochodowe
Opakowania z zawartością
SZYBY – samochodowe, okienne i drzwiowe, lustra, opakowania szklane z
zawartością, ceramika i szkło użytkowe
Opakowania z zawartością, butle ciśnieniowe, gazowe, gaśnice
samochodowe
Opony z ciągników, maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, wózków
widłowych, opony z felgami
W nieoryginalnym ,nieuszkodzonym opakowaniu, bez etykiety
umożlwiającej jednoznaczną identyfikację składu. Przeciekające
i nieszczelne opakowania. ODCZYNNIKI CHEMICZNE
– chemia laboratoryjna, diagnostyczna, profesjonalna

Gruz zanieczyszczony tworzywami sztucznymi, wełną mineralną, papą itp.
Drewno połączone trwale z elementami metalowymi typu płaskowniki,
kątowniki, ramy metalowe. Drewno trwale związane ze smołą, papą.

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03 80

Odpadowa papa

17 06 04

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 28

20 01 32

20 01 33*

20 01 34
20 01 35*

Opakowania szklane, opakowania szklane z zawartością, szyby
samochodowe.

Ramy okienne PCV, rury, panele ścienne i inne elementy tworzyw sztucznych
będących wyposażeniem gospodarstwa domowego

Z zawartością w postaci ziemi ogrodowej, gipsów, betonu itp.

Papa, gont itp.

Materiały izolacyjne inne
Wełna mineralna, płyty gipsowo-kartonowe, płyty wiórowo-gipsowe, pianka
niż wymienione w 17 06 01
izolacyjna (ścinki), styropian budowlany itp.
i 17 06 03

20 01 10

20 01 21*

Szkło płaskie ( z okien, drzwi), lustra, całe okna

Lampy fluorescencyjne
i inne odpady zawierające
rtęć
Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcze
i żywice inne niż
wymienione
w 20 01 27
Z Leki inne niż wymienione
w 20 01 31
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 inne
niż wymienione w 20 01 33
Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione

Zużyte ubrania, buty, tekstylia
Tkaniny dekoracyjne i użytkowe używane w gospodarstwie domowym (obrusy,
firany, pościele, zasłony, koce etc.), torby, plecaki, aktówki
Świetlówki, żarówki, termometry

Pozostałości po farbach, tuszach, klejach, lepiszczach, środkach czyszczących,

Przeterminowane leki

Materiały izolacyjne zawierające azbest, płyty dachowe z azbestu itp.
Pianka izolacyjna w opakowaniu ciśnieniowym, Styropian budowlany
związany z klejem, tynkiem itp.
Odzież robocza używana w zakładach - zmieszana z frakcją mineralną lub
w stanie rozkładu - skażona wydzielinami i wydalinami stwarzającymi
zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne
Tekstylia zagnite, skażone wydzielinami i wydalinami stwarzającymi
zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne
Rtęć w postaci płynnej

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

Odpady medyczne, opatrunki, nieszczelne opakowania

Baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych

Nieszczelne akumulatory

Baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych

Nieszczelne akumulatory

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

Zgodnie z ustawą zakazuje się zbierania przez zbierających zużyty sprzęt niekompletnego zużytego sprzętu - części pochodzących ze zużytego

w 20 01 21
i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki

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.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

Miski, wanienki, wiaderka, doniczki, meble ogrodowe, zabawki i inne elementy
tworzyw sztucznych będących wyposażeniem gospodarstwa domowego

20 01 99
20 02 01

20 03 07

Inne niewymienione
frakcje zbierane w sposób
selektywny
Odpady ulegające
biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe

sprzętu.
Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera
istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu, do jakiego został
zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów
eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty
sprzęt, w dniu wprowadzenia go do obrotu.

Popioły z pieców domowych, igły i strzykawki i inne z iniekcji domowej
Trawa, liście, gałęzie, trociny, rośliny ogrodowe

Meble, tapczany, dywany, materace, drzwi, okna

Oleje jadalne, kości zwierząt, resztki obiadowe, mięso, drzewa i karpiny o
średnicy pnia większej niż 30 cm.
Meble z zawartością, zanieczyszczone glebą, smarami lub innymi
substancjami chemicznymi niezidentyfikowanego pochodzenia, - skażone
wydzielinami i wydalinami stwarzające zagrożenie sanitarnoepidemiologiczne, butle gazowe, gaśnice

