Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

20 01 08
20 02 01

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odpady ulegające biodegradacji

20 03 07

Wielkogabarytowe – meble

20 03 07

Wielkogabarytowe z metalu

odpady nie zawierające odpadów mięsnych
części roślin z ogrodów i parków
meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw
sztucznych
grzejniki, felgi, wanny żeliwne

16 01 03

Opony

opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

odpady mineralne nie zanieczyszczone

15 01 07

Szkło opakowaniowe

20 01 02
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 06

Szkło

20 01 01

20 01 40
20 01 99
16 02 11
16 02 13
16 02 14
16 02 16
16 06 01
16 06 02

20 01 27
20 01 29
20 01 30
20 01 32

b.o.
b.o.
4 szt.

300 kg

b.o.

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Opakowania wielomateriałowe
Papier i tektura

Odpady surowcowe (tzw. „suche”)

16 06 03
16 06 04
16 06 05
20 01 21
20 01 23
20 01 33
20 01 34
20 01 35
20 01 36
20 01 40
20 01 13
20 01 17

Opakowania szklane bez zawartości (słoiki, butelki, szklane
opakowania po kosmetykach)

Roczny limit
odpadów na
mieszkańca
b.o.
b.o.

(np.: odpady opakowaniowe z papieru (papierowe pudełka, kartony),
papier, kartony i tektury, makulatura, gazety i czasopisma, zużyte
zeszyty i stare książki, katalogi, prospekty, kalendarze, papierowe
torby na zakupy, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i
metali (puszki po napojach i piwie, puszki po konserwach, plastikowe
opakowania po żywności np. jogurtach, margarynach, papierki po
słodyczach, chipsach, butelki PET, opakowania po kosmetykach,
płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe koszyczki po
owocach), wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne (nakrętki od
butelek, plastikowe worki, torebki i reklamówki), metale żelazne i
nieżelazne (garnki metalowe, druty, pokrywki ze słoików, kapsle i
metalowe nakrętki, drobny złom żelazny), opakowania
wielomateriałowe „tetrapack” (kartoniki po mleku, sokach), tekstylia
(stare ubrania, ręczniki, ściereczki i szmatki niezanieczyszczone))

b.o.

-Zużyte urządzenia zawierające freony,
-Zużyty sprzęt RTV i AGD
-Baterie i akumulatory
-Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
-Zabawki i urządzenia zasilane baterią lub podłączane do prądu.

Zużyty sprzęt eklektyczny i elektroniczny

Metale

Odpady niebezpieczne

(np.: pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki,
sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe,
telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery,
komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne,
grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki,
klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne
urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające
substancji niebezpiecznych)
np. drobny złom żelazny, metale kolorowe, kapsle
Rozpuszczalniki
Odczynniki fotograficzne
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające
substancje niebezpieczne
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
Leki inne niż wymienione w 20 01 31

b.o.

b.o.
0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l
100 g

