
Sposób postępowania z trudnymi odpadami komunalnymi

Rodzaj odpadu Sposób postępowania

Zużyte płyty CD/ DVD, dyskietki, 
pendrive 20 03 01

Pozostałości po segregacji

Mięso, kości, sery, żwirki dla kota 20
03 01

Pozostałości po segregacji

Papier kopiujący, paragony, papier 
faksowy i pergaminowy, celofan i 
podobne opakowania po ciastkach, 
cukierkach, czipsach 20 03 01

Pozostałości po segregacji

Baterie telefonów, baterie do zaba-
wek, pilotów itp. baterie do zegar-
ków, powerbanki 20 01 34

Oddaj bezpłatnie w dowolnym sklepie o powierzchni większej niż 25 m2, w którym sprzedawane są ba-
terie. Nie musisz w to miejsce kupować nowych baterii. Bezpłatnie możesz też oddać baterie na każdej 
Poczcie. W ostateczności przywieź na PSZOK i wrzuć do pojemnika na baterie

Styropian opakowaniowy np. od du-
żego AGD i RTV

Pozostałości po segregacji – gdy nie mieści się w pojemniku, wystawić w całości w dniu wywozu obok
pojemników

Styropianowe tacki, kubki i opako-
wania dań na wynos 20 03 01

Pozostałości po segregacji

Folia opakowaniowa w tym tzw. bą-
belkowa, taśmy z tworzywa sztucz-
nego spinające/ mocujące pudełka, 
przesyłki na paletach itp. 15 01 02

Żółty worek - opakowania z tworzyw sztucznych

Bąbelkowa koperta Pozostałość po segregacji
Wykładziny dywanowe, dywany, 
chodniki 

PSZOK - odpady wielkogabarytowe

Stłuczka szklana opakowaniowa Zielony worek
Lustra Pozostałości po segregacji
Szkło hartowane - drobne elementy 
typu pułki pojemniki, korpusy jako 
część urządzenia AGD 20 01 03

Oddaj wraz z całym urządzeniem w sposób opisany przy małym/ dużym AGD w ostateczności wrzuć 
do pojemnika na pozostałość po segregacji



Szkło hartowane AGD - duże ele-
menty

Oddaj wraz z całym urządzeniem w sposób opisany przy małym/ dużym AGD w ostateczności przy-
wieź na PSZOK i wrzuć do wielkogabarytów.

Porcelana, fajans, ceramika i szkło 
stołowe, naczynia żaroodporne, na-
czynia typu arcorock, doniczki, wa-
zony, popielniczki (szklane, plastiko-
we, ceramiczne) 20 03 01

Pozostałość po segregacji

Pustaki szklane 20 03 01 Pozostałość po segregacji
Puste szklane opakowania po lekach 
20 03 01

Pozostałość po segregacji 

Puste plastikowe opakowania po le-
kach 20 03 01

Pozostałość po segregacji 

Puste blistry inaczej „listki” po pako-
waniu lekarstw 20 03 01

Pozostałość po segregacji 

Znicze szklane i plastikowe 20 03 01 Pozostałość po segregacji
Papierowe wytłaczanki - osłonki na 
jajka 15 01 01

Niebieski worek - opakowania z papieru i tektury

Styropianowe wytłaczanki na jajka 
20 03 01

Pozostałość po segregacji

Obuwie, galanteria skórzana, wyroby
skóropodobne

Wrzuć do pojemników na odzież rozstawionych na terenie miasta. Sznurowadłami zwiąż buty w pary. 
W ostateczności obuwie wrzuć do pozostałości po segregacji, a resztę na PSZOK do tekstyliów

Nylonowe/ tekstylne/ skórzane/ syn-
tetyczne torby, plecaki, namioty tu-
rystyczne bez stelaża, 20 03 01

Wrzuć do pojemników na odzież rozstawionych na terenie miasta. Sznurowadłami zwiąż buty w pary. 
W ostateczności wrzuć do pojemnika na pozostałość po segregacji.

Odzież 20 01 10 Wrzuć do pojemników na odzież rozstawionych na terenie miasta. W ostateczności przywieź na 
PSZOK i wrzuć do pojemników na tekstylia

Tekstylia, firany, obrusy, ręczniki, Wrzuć do pojemników na odzież rozstawionych na terenie miasta. 



pościel, koce, kołdry, pierzyny W ostateczności przywieź na PSZOK i wrzuć do pojemników na tekstylia
Zabawki twarde oraz pluszowe nie-
uszkodzone 20 03 01

Część operatorów zbierających odzież odbiera także zabawki miękkie. Zazwyczaj jest to napisane na 
pojemniku. W ostateczności wrzuć do pozostałości po segregacji.

Sztywne plastikowe torby, walizki na
kółkach 20 01 39

Żółty worek – tworzywa sztuczne, duże sztuki PSZOK pojemnik na tworzywa sztuczne

Sztywne materiałowe lub wielomate-
riałowe torby, walizki na kółkach 20 
03 07

PSZOK - wielkogabaryty

Plastikowe skrzynki na owoce, wa-
rzywa 20 03 07 /15 01 02

Żółty worek lub wielkogabaryty. W zależności od rozmiaru

Plastikowe kubki, talerzyki jednora-
zowe i wielokrotnego użytku, plasti-
kowe przedmioty codziennego użyt-
ku 15 01 02

Żółty worek 

Drobne plastikowe elementy wszel-
kiego typu bez domieszek innych 
materiałów 15 01 02

Żółty worek

Geowłóknina, folia ogrodnicza, folia 
z tuneli ogrodniczych 02 01 04

Tak odpady nie są odpadami komunalnymi i mieszkaniec powinien dostarczyć do punktu odbioru od-
padów rolniczych i pozbyć się indywidualnie poza systemem gminnym. Adresy punktów przyjmują-
cych odpady rolnicze/ ogrodnicze znajduje się w zakładce „Gospodarka odpadami” / Informacje obo-
wiązkowe wynikające z ustawy

Puste opakowania po chemii ogrod-
niczej 15 01 10* Opakowania zanie-
czyszczone środkami ochrony roślin.

PSZOK – pojemnik na puste opakowania po chemii ogrodniczej

Żarówki żarnikowe (zwykłe żarów-
ki)

Kupując nową żarówkę, starą masz prawo oddać w sklepie. W sklepach o powierzchni większej niż 
400 m2 możesz oddać bezpłatnie zużyty sprzęt oświetleniowy, w tym żarówki, bez konieczności zaku-
pu nowego. W ostateczności wrzuć do pojemnika na pozostałość po segregacji

Żarówka halogenowa Kupując nową żarówkę, starą masz prawo oddać w sklepie. W sklepach o powierzchni większej niż 
400 m2 możesz oddać bezpłatnie zużyty sprzęt oświetleniowy, w tym żarówki, bez konieczności zaku-
pu nowego. W ostateczności wrzuć do pojemni-ka na pozostałość po segregacji



Żarówki fluorescencyjne (świetlów-
ki), sodowe, rtęciowe 20 01 21*

Oddaj w sklepie kupując nowy identyczny sprzęt. W sklepach o powierzchni większej niż 400 m2 mo-
żesz oddać bezpłatnie taki sprzęt nawet gdy nie kupujesz nowego. Marka nie ma znaczenia. W osta-
teczności przywieź na PSZOK i wrzuć do pojemnika na niebezpieczne lampy fluorescencyjne, rtę-
ciowe, sodowe.

Żarówki typu LED 20 01 21* Oddaj w sklepie kupując nowy identyczny sprzęt. W sklepach o powierzchni większej niż 400 m2 mo-
żesz oddać bezpłatnie taki sprzęt nawet gdy nie kupujesz nowego. Marka nie ma znaczenia. W osta-
teczności przywieź na PSZOK i wrzuć do pojemnika na niebezpieczne lampy fluorescencyjne, rtę-
ciowe, sodowe.

Żarówki energooszczędne 20 01 21* Oddaj w sklepie kupując nowy identyczny sprzęt. W sklepach o powierzchni większej niż 400 m2 mo-
żesz oddać bezpłatnie taki sprzęt nawet gdy nie kupujesz nowego. Marka nie ma znaczenia. W osta-
teczności przywieź na PSZOK i wrzuć do pojemnika na niebezpieczne lampy fluorescencyjne, rtę-
ciowe, sodowe.

Termometry alkoholowe lub podob-
ne: lekarskie, pokojowe, termometry 
sprężynowe 20 01 03

Pozostałość po segregacji

Termometry rtęciowe PSZOK - pojemnik na niebezpieczne lampy fluorescencyjne, rtęciowe, sodowe.
Termometry elektroniczne 20 01 36  Oddaj w sklepie kupując nowy identyczny sprzęt. W sklepach o powierzchni większej niż 400 m2 mo-

żesz oddać bezpłatnie taki sprzęt nawet gdy nie kupujesz nowego. W ostateczności przywieź na 
PSZOK i wrzuć do elektrośmieci.

Małe AGD typu miksery, blendery, 
młynki, sokowirówki, ekspresy do 
kawy, czajniki elektryczne, tostowni-
ce/ gofrownice 20 01 36

Oddaj w sklepie kupując nowy sprzęt tego samego rodzaju. Marka nie jest istotna. W sklepach o po-
wierzchni większej niż 400 m2 możesz oddać bezpłatnie taki sprzęt nawet gdy nie kupujesz nowego. W
ostateczności przywieź cały, kompletny sprzęt na PSZOK do elektrośmieci.

Duże AGD typu lodówki 20 01 23*, 
pralki, zamrażarki, kuchenki elek-
tryczne i gazowe, zmywarki 20 01 36

Oddaj w sklepie kupując   nowy sprzęt tego samego rodzaju. Marka nie jest istotna. W sklepach o po-
wierzchni większej niż 400 m2 możesz oddać bezpłatnie taki sprzęt nawet gdy nie kupujesz nowego. 
Jeśli zamawiasz sprzęt z dostawą do domu wymagaj, aby bezpłatnie zabrano od ciebie stary sprzęt tego 
samego rodzaju. W ostateczności przywieź cały, kompletny sprzęt na PSZOK do elektrośmieci.

Radia, telewizory, monitory, żelazka,
komputery, urządzenia i aparaty 
elektryczne, telefony, kable, łado-
warki

Oddaj w sklepie kupując   nowy sprzęt tego samego rodzaju. W sklepach o powierzchni większej niż 
400 m2 możesz oddać bezpłatnie taki sprzęt nawet gdy nie kupujesz nowego. Jeśli zamawiasz duży te-
lewizor z dostawą do domu wymagaj, aby bezpłatnie zabrano od ciebie stary telewizor. W ostateczno-
ści przywieź na PSZOK i wrzuć do elektrośmieci.



Jeśli zamawiasz sprzęt z dostawą do domu wymagaj, aby bezpłatnie zabrano od ciebie stary sprzęt tego 
samego rodzaju. W ostateczności przywieź cały, kompletny sprzęt na PSZOK do elektrośmieci.

Zabawki i materace dmuchane, do-
niczki plastikowe, sznurki, worki 
inne niż jutowe i siatki z tworzywa 
sztucznego, piłki gumowe ze skóry 
lub syntetycznej 20 03 01

Pozostałość po segregacji

Zabawki z plastiku z układem me-
chanicznym 20 03 01

Pozostałość po segregacji

Zabawki z plastiku z układem elek-
trycznym/ elektronicznym 20 03 01

Pozostałość po segregacji

Zabawki plastikowe bez domieszki 
innych materiałów 20 03 01

Pozostałość po segregacji 

Zabawki pluszowe 20 03 01 Część operatorów zbierający odzież odbiera także zabawki miękkie. Zazwyczaj jest to napisane na po-
jemniku. W ostateczności wrzuć do pozostałości po segregacji.

Wykładziny podłogowe, ceraty, gu-
mowane obrusy i podkładki, wyko-
nane z PCV lub podobne 20 01 03

W zależności od wielkości. Małe sztuki - pozostałość po segregacji. Duże sztuki – PSZOK wielkogaba-
ryty

Baseny stelażowe domowego użytku Większe elementy stalowe do punktu skupu złomu. Drobny metal do żółtego worka, pompa do elektro-
śmieci, filtr do pozostałości po segregacji, niecka z tworzywa sztucznego do wielkogabarytowych, 
skimmery i inny drobny plastik do żółtego worka

Puszki i pojemniki z niewielkimi 
resztkami farb emulsyjnych, akrylo-
wych, sylikatowych, wodorozcień-
czalnych 20 01 27*, olejnych, bejc, 
drewnochronów, 20 01 28*, puste 
opakowania po chemii budowlanej 
np. po piankach montażowych, uni-
gruntach, silikonach, akrylach, w 
tym opakowania przewidziane do 
tzw. pistoletów 15 01 10*

Pojedyncze nieduże puszki/ pojemniki wrzucamy do pozostałości po segregacji. Większe ilości lub po-
jemniki dużych rozmiarów oddajemy na PSZOK do odpadów budowlanych i remontowych zmiesza-
nych 19 09 04
LIMIT 10 kg/ osobę/ rok łącznie dla odpadów o kodzie 19 09 04



Uszczelniacze dekarskie, akryle, kle-
je, mokre szpachle bez opakowań. 17
09 04

PSZOK do odpadów budowla-nych i remontowych zmiesza-nych 19 09 04
LIMIT 10 kg/ osobę/ rok łącznie dla odpadów o kodzie 19 09 04

Suche niewykorzystane: gips, ce-
ment, tynki, zaprawy, gładzie. 
17 09 04

PSZOK do odpadów budowlnych i remontowych zmieszanych 
19 09 04
LIMIT 10 kg/ osobę/ rok łącznie dla odpadów o kodzie 19 09 04

Zużyte pędzle, wałki, taśmy malar-
skie, folie malarskie

PSZOK do odpadów budowlanych i remontowych zmieszanych 19 09 04
LIMIT 10 kg/ osobę/ rok łącznie dla odpadów o kodzie 19 09 04

Płyty kartonowo-gipsowe 17 09 04 PSZOK do odpadów budowlanych i remontowych zmieszanych 19 09 04
LIMIT 10 kg/ osobę/ rok łącznie dla odpadów o kodzie 19 09 04

Sklejki i płyty pilśniowe, płyty wió-
rowe, płyty OSB

PSZOK do odpadów budowlanych i remontowych zmieszanych 19 09 04
LIMIT 10 kg/ osobę/ rok łącznie dla odpadów o kodzie 19 09 04

Umywalki, muszle sedesowe
17 01 03

Odpady remontowo budowlane
 

Plastik budowlany typu rynny, rury, 
złączki PE oraz PCV w tym syfony 
umywalek i wanien, kratki ściekowe 
i wentylacyjne 17 02 03

PSZOK – wielkogabaryty

Wanny i brodziki akrylowe, kabiny 
prysznicowe, meble ogrodowe 
20 03 07

Przywieź na PSZOK i wrzuć do kontenera z wielkogabarytami lub czekaj na termin odbioru wielkoga-
barytów. Odpady można wystawić najwcześniej na 2 dni przed zbiórką

Styropian budowlany, wełna mine-
ralna 17 06 04

Niewielkie ilości - PSZOK do odpadów budowlanych i remontowych zmieszanych 19 09 04

Drobne części samochodowe typu 
świece samochodowe, lusterka, re-
flektory, zderzaki, uszczelki drzwi, 
drobne elementy tapicerki welurowej
i plastikowej.

Naprawy, konserwacje, wymiana płynów eksploatacyjnych powinna być wykonywana w warsztatach 
samochodowych, które mają obowiązek utylizacji tych odpadów. Wykonywanie tych czynności we 
własnym zakresie rodzi obowiązek utylizacji odpadów na koszt własny w specjalistycznych fir-
mach.



Pojemniki po smarach i olejach ma-
szynowych i silnikowych 15 01 10*
filtry oleju/ paliwa/ powietrza 16 01 
07*, 16 01 13*, płynach hamulco-
wych 15 01 10

Naprawy, konserwacje, wymiana płynów eksploatacyjnych powinna być wykonywana w warsztatach 
samochodowych, które mają obowiązek utylizacji tych odpadów. Wykonywanie tych czynności we 
własnym zakresie rodzi obowiązek utylizacji odpadów na koszt własny w specjalistycznych fir-
mach.

Wycieraczki samochodowe deszczo-
we

Pozostałość po segregacji

Pojemniki po płynach samochodo-
wych typu płyn chłodniczy, płyn do 
spryskiwaczy

Tworzywa sztuczne - żółty worek

Części rowerowe w tym ramy rowe-
rowe/ motorowerowe/ motocyklowe

Skup złomu

Pompki rowerowe/ samochodowe 
20 01 39

Tworzywa sztuczne - żółty worek

Sprężarki domowego użytku 
20 01 39

PSZOK - elektrośmieci

Opony, dętki rowerowe/ motorowe-
rowe/ motocyklowe 16 01 03

Opony pochodzące z pojazdów
 o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony PSZOK

Akumulatory samochodowe 
20 01 34

Pozostaw w sklepie kupując nowy, a zyskasz na obowiązkowym depozycie pobieranym przy zakupie 
nowego wtedy, gdy kupując nowy nie zwracasz starego akumulatora. Ostatecznie możesz przywieźć na
PSZOK

Całe okna z PCV wraz z szybami
17 03 01

PSZOK - wielkogabaryty

Całe okna drewniane wraz szybami
17 03 01

PSZOK - wielkogabaryty

Materace z łóżek sprężynowe
17 03 01

PSZOK - wielkogabaryty


