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 Niniejsze opracowanie ma pomóc mieszkańcom w segregacji odpadów komu-

nalnych. Zostało ono opracowane przez pracowników Zakładu Gospodarowania Od-
padami „GAĆ”. W tym przedsięwzięciu brali także udział mieszkańcy gmin, z których 

odpady komunalne są przekazywane do Zakładu.  

 Opracowanie uwzględnia bieżące wymogi wynikające z obowiązującego pra-

wa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz obecnymi możliwościami 

przetwarzania odpadów, a w szczególności sprawnością i wydajnością układu techno-
logicznej segregacji odpadów oraz układu przetwarzania odpadów ulegających biode-

gradacji. 

 Autorzy opracowania pragną, by niniejsze opracowanie, które nie jest dosko-

nałe, było opracowaniem „żywym”, dostosowującym się do zmieniającego prawa, po-

trzeb mieszkańców i wychodzącym na przeciw możliwościom ZGO „GAĆ”. Dla tego 
też prosimy wszystkich korzystających z niniejszego opracowania o uwagi, wnioski i 

propozycje, by dalej móc je rozwijać i udoskonalać. 

 Uwagi, propozycje i zapytania prosimy kierować na adres: 
- elektronicznie: jak.segregowac@zgo.org.pl (preferowane), 
- pisemnie: Zakład Gospodarowania Odpadami „Gać”, Gać 90, 55-200 Oława, z 

dopiskiem „Jak segregować”. 

 Obiecujemy, że każdy wniosek, propozycja i uwaga zostaną rozważone oraz 

uwzględnione w przyszłych aktualizacjach opracowania, a także w perspektywach 

rozwoju Zakładu Gospodarowania Odpadami „GAĆ”. 
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OZNACZENIE RODZAJÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH* I SPOSOBÓW ICH GROMADZENIA 

1. Rodzaje odpadów: 

Biodegra-

dowalne 
 

Odpady zielone i inne organiczne (np.: liście, igliwie, gałęzie, chwasty, 
trawa, resztki jedzenia stałe lub ciekłe po ich odcedzeniu, żywność przeter-
minowana, ...) oraz popioły ze spalania drewna. 

Metalowe 
 

Opakowania metalowe (np. puszki, ...), drobny sprzęt i urządzenia metalo-
we, śruby, wkręty, nakrętki, podkładki, gwoździe, ... , zabawki metalowe, 
folia aluminiowa, opróżnione opakowania po lekach z folią aluminiową, ... 

Papierowe 
 

Papier, karton, wytłoczki z papieru niezanieczyszczone, za wyjątkiem wy-

robów papierowych nienadających się do recyklingu, tj.: papieru powleka-
nego folią, kredowego, przebitkowego, termicznego, paragonów fiskal-
nych, … 

Tworzywa 
sztuczne 

 

Wyroby z tworzyw sztucznych niezanieczyszczone lub zanieczyszczone w 

sposób minimalny, niebędące opakowaniami po substancjach niebezpiecz-
nych. 

Szklane 
 

Opróżnione opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego po środkach 
spożywczych i kosmetykach oraz po lekarstwach. 

Wielomate-

riałowe 
 

Odpady składające z kilku rodzajów materiałów, których nie można roz-

dzielić (kartony po napojach, nietypowe opakowania, Tetra Pak, …). 

Zmieszane 

(resztkowe) 
 

Pozostałe odpady komunalne, w tym popioły z palenisk domowych (za 
wyjątkiem popiołów z drewna), inne odpady nienadające się do recyklingu, 
które nie są odpadami niebezpiecznymi. 

Remontowe 
i budowlane 

 

Odpady pochodzące z napraw i remontów (np. gruz ceglany, gruz betono-
wy, zbite tynki, odpady ceramiki, płytki, panele, boazeria, opakowania po 
środkach i materiałach budowlanych niezawierające substancji niebezpiecz-
nych, ...). 

Zużyty 
sprzęt elek-

tryczny 
elektronicz-

ny 
 

Zużyty sprzęt AGD, RTV, komputerowy, w tym zabawki i urządzenia do-
mowe np.: wydające dźwięk, umożliwiające poruszanie, ..., lub zawierające 
substancje niebezpieczne lub wyświetlacze ciekłokrystaliczne o powierzch-

ni ponad 10 cm2. 

Wielkoga-
barytowe 

 

Odpady komunalne, które ze względu na rozmiary lub masę  nie mogą być 
umieszczone w pojemnikach do zbiórki odpadów.  

Niebez-
pieczne 

 

Odpady zaliczone do kategorii niebezpiecznych oraz opróżnione opakowa-
nia po nich zawierające resztki. 

Medyczne i 

weteryna-
ryjne  

Odpady po iniekcjach, badaniach i zabiegach wykonywanych przez miesz-

kańców w warunkach domowych, w tym opatrunki zawierające materiał 
biologiczny. 

Leki 
 

Przeterminowane i niewykorzystane leki (dla ludzi i zwierząt domowych). 

Inne 
 

Odpady nietypowe, niedające się zaliczyć do innych grup. 

 

2. Sposób gromadzenia (rodzaj/kolor pojemnika lub miejsce przekazania): 

Brązowy 
 

Odpady zielone i inne organiczne (np.: liście, igliwie, gałęzie, chwasty, 
trawa, resztki jedzenia stałe lub ciekłe po ich odcedzeniu, żywność przeter-
minowana, ...) oraz popioły ze spalania drewna.  

Dopuszczalne umieszczenie w workach opisanych „BIO”. 

Niebieski 
 

Papier, karton, ... (makulatura) za wyjątkiem makulatury zanieczyszczonej i 
nienadającej się do ponownego użycia.  

Dopuszczalne umieszczenie w workach opisanych „PAPIER”. 

Zielony 
 

Odpady szklane opakowaniowe nadające się do recyklingu.  

Dopuszczalne umieszczenie w workach opisanych „SZKŁO”. 

Żółty 
 

Tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metale, za wyjątkiem za-

nieczyszczonych.  

Dopuszczalne umieszczenie w workach opisanych „TWORZYWA I ME-
TALE”. 

Czarny 
 

Zmieszane resztkowe - inne odpady nienadające się do recyklingu oraz 

odpady zanieczyszczone niebędące odpadami niebezpiecznymi, wielkoga-
barytowymi, remontowymi i budowlanymi i innymi, które są objęte selek-
tywną zbiórką odpadów komunalnych 

Dopuszczalne umieszczenie w workach opisanych „ZMIESZANE”. 

Punkty 

sprzedaży 
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - odbiór starego przy zakupie 
nowego sprzętu tego samego rodzaju (obowiązek ustawowy). 
Akumulatory samochodowe i motocyklowe - przy zakupie nowego 
Środki ochrony roślin i opakowania po nich - zwrot do punktu ich sprzeda-
ży (zachować paragon przy zakupie). 

Punkty 
przyjmowa-
nia ZSEE  

Specjalistyczne punkty przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (od osób fizycznych przyjmowane nieodpłatnie). Informa-
cje o nich dostępne są na stronach internetowych gmin/związków. 

Pojemniki 

specjalne 
 

Pojemniki na: 

- leki lub opakowania po lekach nieopróżnione, 
- komunalne odpady medyczne lub weterynaryjne, ... 
- baterie i akumulator małogabarytowe. 

Punkt selek-

tywnej 
zbiórki od-
padów ko-
munalnych 

 

Stacjonarne i mobilne punkty przyjmowania selektywnie zbieranych odpa-

dów komunalnych. ). Informacje o nich dostępne są na stronach interneto-
wych gmin/związków. 

„Wystaw-

ka” 
 

Objazdowa zbiórka segregowanych odpadów komunalnych (nie obejmuje 

odpadów niebezpiecznych). 
Odpady w workach należy oznakować odpowiednio do rodzajów odpadów 
w nich umieszczonych. 



SŁOWNIK SEGREGACJI I GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH* 

Nazwa odpadu Rodzaj odpadu Sposób gromadzenia 

A 

Abażur      

Agrowłóknina      

Akordeon    

Akumulatory małogabarytowe    

Akumulatory samochodowe, motocyklowe, ...    

Akwarium      

Antena satelitarna z konwerterem     

Aparat fotograficzny elektroniczny     

Aparat fotograficzny tradycyjny     

Armatura hydrauliczna (drobna)    

Armatura hydrauliczna (wielkogabarytowa)     
Artykuły higieniczne (za wyjątkiem zawierających 
substancje niebezpieczne lub zakaźne)   

Artykuły higieniczne (zawierające substancje nie-
bezpieczne lub zakaźne)    

Asfalt   

Azbest (drobne elementy) **   
B 

Balon dmuchany   
Bandaże niezanieczyszczone materiałem biologicz-

nym niezawierających substancji niebezpiecznych   

Bandaże zanieczyszczone materiałem biologicznym 
będącym substancją niebezpieczną (choroby zakaź-
ne) 

    

Basen ogrodowy, duży z oprzyrządowaniem    
Basen ogrodowy/balkonowy, mały z tworzywa 
sztucznego   

Bateria prysznicowa (wielkogabarytowa)     
Bateria umywalkowa lub łazienkowa (małogabary-
towa)    

Baterie elektryczne małogabarytowe i guzikowe     

Baterie elektryczne wielkogabarytowe     

Nazwa odpadu Rodzaj odpadu Sposób gromadzenia 

Beczka    

Benzyna (resztki, zanieczyszczona, ...)   

Benzyna do usuwania plam   

Beton    

Bezpieczniki elektryczne     

Bidet     

Bidon   

Bindownica i inne mechaniczne urządzenia biurowe     

Biodegradowalna torba na zakupy    
Biodegradowalna torba na zakupy z tworzywa 
sztucznego   

Blacha (budowlana, ogrodzeniowa, pokrycia da-
chwe, ...)     

Blaszane naczynia kuchenne duże     

Blaszane naczynia kuchenne małe   

Boazeria    

Bombki choinkowe   

Brama drewniana    

Brama metalowa     

Brodzik     

Butelka dziecięca plastikowa   
Butelka plastikowa po olejach spożywczych - nieo-
próżniona   

Butelka plastikowa po olejach spożywczych - pusta   
Butelka po chemii gospodarczej z tworzyw sztucz-
nych - nieopróżniona   

Butelka po chemii gospodarczej z tworzyw sztucz-
nych - pusta   

Butelka po napojach z tworzyw sztucznych   

Butelka szklana po napojach   
Butelka szklana po olejach spożywczych - nieopróż-
niona   

Butelka szklana po olejach spożywczych - pusta   



Nazwa odpadu Rodzaj odpadu Sposób gromadzenia 

Butla (balon) do wina      

Butla gazowa - nieopróżniona   

Butla gazowa - pusta    
Buty (codzienne, wyjściowe, letnie, zimowe, spor-
towe, wypoczynkowe,  turystyczne, robocze, …)   
C 

Celofan   

Ceramika budowlana    

Ceramika domowa (naczyniowa)   

Cerata   

Chłodziarka      

Choinka naturalna    

Choinka sztuczna    

Chusteczki higieniczne   

Chusteczki nawilżające   

Chusteczki papierowe   

Chwasty    

Ciśnieniomierz elektroniczny      

Ciśnieniomierz rtęciowy   

Czajnik   

Czajnik elektryczny      

D 

Dachówka    

Deska do krojenia drewniana   

Deska do krojenia plastikowa   

Deska klozetowa plastikowa   

Deska klozetowa z innych materiałów niż plastik   

Deski    

Dezodorant nieopróżniony    

Dezodorant opróżniony   

Dętka rowerowa     

Nazwa odpadu Rodzaj odpadu Sposób gromadzenia 

Długopis   

Doniczka ceramiczna   

Doniczka plastikowa   

Drewniana skrzynka po owocach, warzywach      

Drewno niezanieczyszczone      
Drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecz-

nymi   

Drobne AGD     
Drobne elementy metalowe (agrafki, igły krawiec-
kie, nakrętki, podkładki, śrubki, wkręty, ...)   

Drobne urządzenia elektryczne i elektroniczne     

Drobny sprzęt elektroniczny i elektroniczny     

Drukarka      

Drut (drobny złom)   

Drut (większe ilości, kolczasty, ...)   

Drzwi - bez szyb     

Dysk komputerowy zewnętrzny     

Dywan    
E 

Elektroosprzęt      

Elektryczna szczoteczka do zębów      

Elektryczne i elektroniczne przyrządy medyczne      

Elektryczny podgrzewacz wody       

Elementy łączące metalowe     
Elementy metalowe drobne (agrafki, igły krawiec-
kie, nakrętki, podkładki, śrubki, wkręty, ...)   

E-papieros      
Eternit (drobne elementy) **   

Europaleta drewniana    
F 

Fajans     

Faks      



Nazwa odpadu Rodzaj odpadu Sposób gromadzenia 

Farba emulsyjna, akrylowa i inna rozpuszczalna 
wodorozpuszczalna    

Farba olejna i opakowania po niej   

Felgi samochodowe, motocyklowe bez dętek i opon     

Filtr do wody   

Filtr olejowy (samochodowy, motocyklowy)   

Filtr paliwa (samochodowy, motocyklowy)   

Filtr powietrza (samochodowy)   

Filtr z okapu kuchennego   

Filtry do kawy z fusami   

Flamastry   

Folia aluminiowa (glinowa)   

Folia bąbelkowa   

Folia strecz   

Foliowe opakowania   

Fotel domowy    

Fotel ogrodowy plastikowy     

Fotel ogrodowy z innych materiałów    

Fotelik samochodowy    

Frytkownica      

Fusy po kawie i herbacie   

G 

Gałęzie drzew i krzewów     

Garnki i pokrywki metalowe     

Gaśnica opróżniona    

Gaśnica z zawartością   

Gazety, czasopisma, książki, zeszyty    

Gąbka kąpielowa   

Gąbka tapicerska    

Glazura    

Nazwa odpadu Rodzaj odpadu Sposób gromadzenia 

Gleba    

Gofrownica      

Grabie      

Grill metalowy bez wentylatora      

Grill metalowy z wentylatorem elektrycznym       

Gruz budowlany    

Grzejnik elektryczny      

Grzejnik olejowy       

Guma do żucia   

Guma i wyroby z gumy     

Gwoździe   
H 

Hamak    

Herbata - fusy, saszetki   

Hula-hop (zabawka)   

Hulajnoga elektryczna       

Hulajnoga tradycyjna    

Humus (gleba urodzajna - małe ilości)    
Huśtawka    

I 

Igliwie     
Igły lekarskie, strzykawki waciki zanieczyszczone 
materiałem biologicznym z iniekcji domowych    

Impregnaty drewna   

Inhalator elektryczny      
Inhalator szklany (bez urządzeń wspomagających, 
elektrycznych)   

Instrumenty muzyczne blaszane     

Instrumenty muzyczne drewniane     

Instrumenty muzyczne elektryczne i elektroniczne      

Instrumenty muzyczne pozostałe    



Nazwa odpadu Rodzaj odpadu Sposób gromadzenia 

J 

Jarzeniówka, świetlówka      

Jarzyny i owoce surowe lub gotowane   

Jedzenia - resztki stałe (po ew. odcedzeniu)   
Jedzenie przeterminowane bez opakowań   
K 

Kabel elektryczny     

Kabina prysznicowa     

Kalka techniczna, maszynowa   

Kalosze gumowe   

Kałamarz na tusz do drukarki atramentowej    

Kamienie    

Kamionka - naczynia     

Kanistry metalowe nieopróżnione   

Kanistry metalowe opróżnione    
Kanistry plastikowe po substancjach niebezpiecz-
nych i zawierających substancje niebezpieczne   

Kanistry plastikowe puste niezwierające substancji 
niebezpiecznych     

Kapsle i nakrętki od butelek metalowe   

Kapsle i nakrętki od butelek plastikowe   

Karnisz    

Karton czysty    
Kartony (opakowaniach) po mleku i przetworach 
mlecznych (Tetra Pak)   

Kartony po produktach spożywczych niezanieczysz-
czone   

Kartony po produktach spożywczych zanieczysz-

czone   

Kartony po sokach i napojach (Tetra Pak)   

Kaseta magnetofonowa, magnetowidowa   

Kasety po tonerze (proszku) do drukarek laserowych     
Kask (rowerowy, motocyklowy, narciarski, budow-
lany, ...)   

Nazwa odpadu Rodzaj odpadu Sposób gromadzenia 

Katalogi reklamowe   

Kawa - fusy   

Kieliszek kryształowy   

Kieliszek szklany   

Klej biurowy   

Klej budowlany   

Klej typu: Super glue, Kropelka, ...   

Klimatyzator      

Klocki drewniane (zabawki) lakierowane   

Klocki drewniane (zabawki) nielakierowane   

Klocki plastikowe (zabawki)   

Klocki wielomateriałowe (zabawki)   

Klosz szklany   

Klucze metalowe   

Koc     

Koc elektryczny      

Kołdra (niezależnie od wypełnienia)      

Kompostowalna torba na zakupy   

Komputer przenośny (laptop, …)      

Komputer stacjonarny (stacja)      

Koperta papierowa   

Koperta papierowa z okienkiem   

Kopiarka      

Kora drzew i krzewów    

Korek (od wina z dębu korkowego)   

Korek plastikowy   

Kosiarka / podkaszarka elektryczna      

Kosiarka / podkaszarka spalinowa    

Kosiarka ręczna     

Koszulka foliowa na dokumenty   



Nazwa odpadu Rodzaj odpadu Sposób gromadzenia 

Koszulki foliowe   

Koszyczek na jajka, owoce, warzywa (plastikowy)   
Koszyczek na jajka, owoce, warzywa (wytłoczka 
papierowa)   

Koszyczek plastikowy po kostkach WC   

Koszyk wiklinowy duży    

Koszyk wiklinowy mały   

Kości   

Kratka wentylacyjna metalowa   

Kratka wentylacyjna plastikowa   

Krawieckie ścinki drobne   

Kredki   

Książka   

Kubek ceramiczny   

Kubek jednorazowy kompostowalny   

Kubek papierowy jednorazowy   

Kubek plastikowy jednorazowy   

Kubek styropianowy jednorazowy   

Kubek termiczny   

Kubły po farbach olejnych   
Kubły po farbach wodorozpuszczlnych, plastikowe 
opróżnione     

Kwasy w opakowaniach   

Kwiaty doniczkowe bez doniczek   

Kwiaty naturalne   

Kwiaty sztuczne   
L 

Lakiery do drewna, metalu   
Laminator     
Lampa fluorescencyjna, świetlówka     
Lampa neonowa, jarzeniówka     

Nazwa odpadu Rodzaj odpadu Sposób gromadzenia 

Lampki choinkowe      
Lekarstwa (maść, tabletki, syropy, ...)     
Lekarstwa niewykorzystane     
Lekarstwa przeterminowane     
Liście    
Lodówka      
Lodówka turystyczna z urządzeniem chłodzącym      
Lodówka turystyczne bez urządzenia chłodzącego    
Lornetka   
Lupa   
Lusterko małe   
Lustro duże    
Ł 

Ładowarka elektryczna      
Ławka    
Łóżko    
Łóżko polowe    
Łyżworolki   

Łyżwy   
M 

Magnetofon      
Magnetowid      
Masy budowlane (tynk, beton, ...) inne niż niebez-
pieczne    

Masy budowlane niebezpieczne (małe ilości)    
Maszynka do golenia elektryczna     
Maszynka do golenia tradycyjna   
Maść (lekarstwo)     
Materac     
Materac dmuchany     



Nazwa odpadu Rodzaj odpadu Sposób gromadzenia 

Materiały izolacyjne niezawierające substancji nie-
bezpiecznych    
Materiały izolacyjne zawierające substancje niebez-
pieczne    

Maty do ściółki przed chwastami   
Meble    
Medyczne i weterynaryjne odpady     
Medyczne przyrządy elektryczne i elektroniczne      
Metalowe elementy drobne (agrafki, igły krawiec-
kie, nakrętki, podkładki, śrubki, wkręty, ...)   

Mięso odpady (domowe)   
Monitor komputerowy       
Motyka      

Mozaika (drewniana. ceramiczna, …)    
Muszla klozetowa      
Myjka ciśnieniowa       
N 

Naczynia fajansowe   
Naczynia jednorazowe kompostowalne   
Naczynia jednorazowe plastikowe   
Naczynia jednorazowe styropianowe   
Naczynia metalowe duże     
Naczynia metalowe małe     
Naczynia szklane ze szkła „nietłukącego”   
Naczynia szklane ze szkła kryształowego (ołowio-
wego)   

Naczynia szklane ze szkła żaroodpornego   
Nafta   
Nakrętki metalowe   
Nakrętki plastikowe   
Narty    
Narzędzia elektryczne       
Narzędzia metalowe drobne   
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Narzędzia metalowe duże (np.: gwintarka do rur, …)      
Nawozy (resztki)   
Niania elektroniczna      
Niedopałki papierosów   
Notes  papierowy   
Nożyce do żywopłotu elektryczne      
Nożyce do żywopłotu ręczne   
Nożyce do żywopłotu spalinowe    
O 
Obierki i skórki owoców, warzyw surowe lub goto-
wane   
Ochraniacze (rowerowe, dla wrotkarzy i deskorlol-
kowców, narciarzy, ...)   

Odchody zwierząt domowych   
Odmrażacz (do szyb samochodowych lub zamków) - 
opakowania nieopróżnione   
Odpadowe masy budowlane (tynk, beton, ...) nieza-
wierające substancji niebezpiecznych    
Odpadowe masy budowlane zawierające substancji 
niebezpiecznych    

Odpady azbestowe (drobne ilości) **   
Odpady eternitu (drobne ilości) **   
Odpady kości   

Odpady medyczne     
Odpady mięsne   
Odpady ryb   
Odpady weterynaryjne     
Odzież (czysta nadająca się do dalszego użytkowa-
nia)    

Odzież (nienadająca się do dalszego użytkowania)     

Ogrodzenia drewniane ,   

Ogrodzenia metalowe    
Okładziny ścienne zewnętrzne (siding) niezawiera-
jące azbestu     
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Okładziny ścienne zewnętrzne (siding) zawierające 
azbest (małe ilości) **    

Okna (plastikowe, drewniane, ...) - bez szyb     
Okulary   
Oleje silnikowe   
Oleje spożywcze   
Ołowiane szkło (kryształy)   

Opakowania (blistry) po tabletkach puste ,   

Opakowania (blistry) z tabletkami    
Opakowania do sprężonego gazu nieopróżnione   
Opakowania do sprężonego gazu opróżnione     
Opakowania foliowe czyste   
Opakowania foliowe zanieczyszczone   
Opakowania kartonowe czyste   
Opakowania kartonowe zanieczyszczone   
Opakowania lekarstw (nieopróżnione)    
Opakowania lekarstw papierowe (opróżnione)   
Opakowania lekarstw szklane (opróżnione)   
Opakowania metalowe po paście do butów opróż-
nione    

Opakowania papierowe po detergentach opróżnione   
Opakowania plastikowe po detergentach opróżnione   
Opakowania plastikowe po kosmetykach   
Opakowania plastikowe po owocach, warzywach   
Opakowania po aerozolach (niebędących środkami 

ochrony roślin, zwierząt, owadobójczymi, ...)   
Opakowania po aerozolach (środkach ochrony ro-
ślin, zwierząt, owadobójcze, ...)    

Opakowania po chipsach   
Opakowania po detergentach nieopróżnione    
Opakowania po domowych środkach utrzymania 
czystości będących środkami niebezpiecznymi    
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Opakowania po domowych środkach utrzymania 
czystości nie będące środkami niebezpiecznymi z 

tworzywa sztucznego 
  

Opakowania po farbach emulsyjnych, akrylowych, 
... opróżnione    

Opakowania po farbie olejnej   
Opakowania po kleju budowlanym   
Opakowania po kosmetykach nieopróżnione   
Opakowania po kosmetykach plastikowe, opróżnio-

ne   
Opakowania po kosmetykach wielomateriałowe 
opróżnione   

Opakowania po lakierach do drewna, metalu   
Opakowania po maśle i tłuszczach   
Opakowania po nawozach    
Opakowania po odmrażaczu   
Opakowania po preparatach do żywienia pozażołąd-
kowego i pozajelitowego     

Opakowania po rozpuszczalnikach   
Opakowania po suplementach diety, suplementy 
diety (leki i opakowania po nich)    
Opakowania po suplementach diety, suplementy 
diety (leki i opakowania po nich) nieopróżnione    
Opakowania po środkach chemicznych niebezpiecz-
nych, w tym nieopróżnione   

Opakowania po środkach chwastobójczych    
Opakowania po środkach do dezynfekcji   
Opakowania po środkach do impregnacji i imprgna-
tach   

Opakowania po środkach do konserwacji drewna   
Opakowania po środkach do oczyszczania piekarni-
ka   
Opakowania po środkach do oczyszczania urządzeń 
sanitarnych   
Opakowania po środkach do pielęgnowania posadz-
ki   
Opakowania po środkach do pielęgnowania samo-

chodów   
Opakowania po środkach do przetykania rur kanali-
zacyjnych   
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Opakowania po środkach do usuwania plam   
Opakowania po środkach do zwalczania szkodników    
Opakowania po środkach grzybobójczych    
Opakowania po środkach ochrony nasion    
Opakowania po środkach ochrony roślin    
Opakowania po środkach oczyszczania metali   
Opakowania po środkach odrdzewiających   
Opakowania po środkach owadobójczych    
Opakowania po środkach przeciw molom   
Opakowania po środkach przeciw zamarzaniu   
Opakowania po środkach przeciwkorozyjnych   
Opakowania po tabletkach (nieopróżnione)    
Opakowania po wybielaczu   
Opakowania styropianowe - duże    

Opakowania styropianowe - małe   
Opakowania szklane po kosmetykach   
Opakowania tekturowe czyste   
Opakowania tekturowe zanieczyszczone   
Opiekacz      
Opona rowerowa    
Opona samochodowa (do samochodów osobowych)    
Opony inne, małe (wózki dziecięce, zabawki, ...)     

Opryskiwacz ogrodniczy     

Osłony przed wiatrem i słońcem     
Osprzęt elektryczny (wyłączniki, oprawy oświetle-
niowe, ...)     

Ościeżnica    

Owoce surowe i gotowane   
P 

Paleta drewniana    
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Paliwa płynne resztki (benzyna, olej napędowy, olej 
opałowy, ...)   

Pamięć USB (pendrive)      
Panele podłogowe     
Panele ścienne     
Papa     
Papier do drukarki   
Papier do kopiarki   
Papier do pieczenia   
Papier listowy   
Papier opakowaniowy   
Papier pergaminowy   
Papier przebitkowy   
Papier rysunkowy pokryty farbą akwarelową   
Papier rysunkowy pokryty farbą olejną   
Papier rysunkowy pokryty farbą plakatową   
Papier rysunkowy pokryty kredkami  świecowymi   
Papier rysunkowy pokryty kredkami ołówkowymi   
Papier ścierny   
Papier termiczny (np.: paragony fiskalne, …)   
Papier z powłoką foliową   
Papier zanieczyszczony, brudny, zatłuszczony, ...   
Papierowa torba na zakupy   
Papierowe chusteczki   
Papierowe ręczniki   
Paragon fiskalny   
Parasol   
Parasol ogrodowy/balkonowy    
Parkiet    
Pasek do odzieży   
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Paskowy test do oznaczania glukozy    
Patyczki higieniczne   
Pestycydy    
Piasek    
Pieluchomajtki   
Pieluchy dla zwierząt domowych   
Pieluchy jednorazowe   
Pierzyna      
Pilarka elektryczna      
Pilarka spalinowa    
Pilnik metalowy   
Pilnik wielomateriałowy, ceramiczny   
Piłka do gry   
Pisaki   
Plastikowa skrzynka po napojach      
Plastikowa torba na zakupy   
Plastry   
Płyny samochodowe   
Płyta gipsowo-kartonowa (regips)    
Płyta meblowa (MDF)     

Płyta pilśniowa    
Płyta wiórowa     
Płytki ceramiczne (podłogowe, ścienne)    
Płyty CD, DVD, … i podobne   
Płyty gramofonowe, winylowe   
Płyty meblowe     
Podgrzewacz wody elektryczny      
Podkładka pod myszkę plastikowa   
Podkładka pod myszkę wielomateriałowa   
Podkładki metalowe   
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Podkłady dla zwierząt domowych   
Podpaski   
Poduszka (niezależnie od wypełnienia)      
Pojemniki po atramencie do drukarek atramento-
wych     
Pojemniki po tonerze (proszku) do drukarek lasero-
wych     

Pojemniki styropianowe   
Pokrywki metalowe   
Pokrywki plastikowe   
Pokrywki szklane do słoików WECK   
Pokrywki szklane inne   
Pokrywki wielomateriałowe    
Pomadka do ust   
Pończochy, rajstopy   
Popiół z palenisk domowych z drewna    
Popiół z palenisk domowych z węgla, koksu    
Porcelana   
Pościel   
Pralka      
Prasowalnica      
Prezerwatywa   
Produkty mleczne stałe   
Prospekty foliowane   
Prospekty papierowe   
Przedłużacz       
Przedmioty ceramiczne   
Przedmioty gliniane   
Przeterminowana żywność (bez opakowań)   
Przewód elektryczny     
Pumeks   
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Puszki metalowe po napojach, produktach spożyw-
czych   
Puszki po aerozolu nie będące substancją niebez-
pieczną - nieopróżnione   
Puszki po aerozolu nie będące substancją niebez-
pieczną - opróżnione   
Puszki po aerozolu po substancjach niebezpiecznych 

- nieopróżnione   
Puszki po aerozolu po substancjach niebezpiecznych 
- opróżnione   

Puszki po olejach   
Puszki po paście do butów metalowe   
Puszki po paście do butów plastikowe   

Puszki po smarach   
R 

Radiobudzik      
Radioodbiornik      
Rajstopy, pończochy   
Ramy okienne     
Regips    
Reklamówka plastikowa   
Resztki farb i lakierów olejnych    
Resztki farb i lakierów wodorozpuszczalnych    
Resztki jarzyn i owoców surowe lub gotowane   
Resztki jedzenia płynne (po odcedzeniu)   
Resztki jedzenia stałe   
Resztki paliw płynnych (benzyna, olej napędowy, 
olej opałowy, ...)   
Resztki rozpuszczalników do farb i lakierów olej-
nych    

Resztki tkanin - małe   
Rębak do gałęzi elektryczny       
Rębak do gałęzi spalinowy    
Ręcznik kąpielowy   
Ręcznik papierowy   
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Rękawice gumowe   
Rękawice wielomateriałowe   
Rękawice z dzianiny, płócienne   
Rękawiczki lateksowe   
Rękawiczki skórzane   
Rolety     
Rolka po papierze toaletowym lub ręczniku papie-
rowym   

Rośliny domowe i ogrodowe     
Rower    
Rozpuszczalniki i opakowania po nich    
Rtęć i urządzenia zawierające rtęć   
Rury metalowe     
Rury plastikowe     
Rury wielomateriałowe (np. preizolowane, ...)     

Ryby odpady   
S 

Sedes     
Sedesowa deska z materiałów nie będących tworzy-
wem sztucznym   

Sedesowa deska z tworzywa sztucznego   
Sekator   
Serwetki papierowe   
Siano (skoszona wysuszona trawa) z gospodarstw 
domowych     

Siatka po owocach, warzywach - plastikowa   
Siding niezawierający azbestu (drobne ilości)     
Siding zawierający azbest (drobne ilości) **     
Sierść, włosy   
Silikon   
Skaner      
Skarpetki   
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Skoroszyty foliowe   
Skorupki jajek   
Skórki i obierki owoców i warzyw   
Skrzynka drewniana po owocach, warzywach      
Skrzynka po napojach plastikowa     
Słoiki   
Słoma z gospodarstw domowych    
Smartfon      
Smary techniczne   
Smoczek dziecięcy   
Soczewki kontaktowe   
Sprzęt AGD      
Sprzęt elektroniczny      
Sprzęt optyczny     
Sprzęt sportowy - wielkogabarytowe    
Sprzęt sportowy drobny     
Stolarka budowlana - bez szyb     
Strzykawka jednorazowa z domowych iniekcji     
Strzykawka zużyta     
Styropian (naczynia, kubki, pojemniki, tacki, ...)   
Styropian budowlany (np. z dociepleń)     
Styropianowe opakowania  - duże    

Styropianowe opakowania - małe   
Suplementy diety, opakowania po suplementach 
diety (leki i opakowania po lekach)    

Suprema    
Syrop (lekarstwo)    
Szczotka do butów   
Szczotka do muszli klozetowej   
Szczotka do włosów   
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Szczotka do zębów (tradycyjna)   
Szczotka do zębów elektryczna       
Szklane opakowania po kosmetykach   
Szklanka    
Szkła kontaktowe   
Szkło „nietłukące”   
Szkło klejone     
Szkło kryształowe (ołowiane)   
Szkło ogniotrwałe   
Szkło okienne    
Szkło ołowiane (kryształy)     
Szkło wielowarstwowe     
Szkło zbrojone    
Szkło żaroodporne   
Szmaty   
Sznurek papierowy   
Sznurek wielomateriałowy (linki alpinistyczne, 
sznurki do bielizny, ...)   

Sznurek z tworzywa sztucznego   
Sznurek z włókien roślinnych   
Sznurek zanieczyszczony, brudny, ...   
Sztućce jednorazowe kompostowalne   
Sztućce jednorazowe plastikowe   
Szyby okienne     
Szyby samochodowe    
Ś 

Ścierka   
Ścięta trawa     
Ścinki krawieckie drobne   
Ściółka dla zwierząt domowych   
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Środki chwastobójcze    
Środki do czyszczenia toalety   
Środki do dezynfekcji   
Środki do konserwacji drewna   
Środki do oczyszczania metali   
Środki do oczyszczania piekarnika   
Środki do oczyszczania urządzeń sanitarnych   
Środki do pielęgnacji samochodów   
Środki do pielęgnowania posadzki   
Środki do przetykania rur kanalizacyjnych   
Środki do usuwania plam   
Środki do zwalczania szkodników    
Środki grzybobójcze    
Środki impregnujące   
Środki ochrony nasion    
Środki ochrony roślin    
Środki odrdzewiające   
Środki owadobójcze    
Środki przeciwko molom    
Środki przeciwko zamarzaniu   
Środki przeciwkorozyjne   
Śrubokręt   
Śruby   
Świetlówka      
Świetlówki kompaktowe (żarówki energooszczędne)      
T 

Tabletki niewykorzystane i przeterminowane     
Tablica korkowa    
Tacki styropianowe   
Tampony higieniczne   
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Tapczan    
Tapeta    
Tapicerka samochodowa    
Taśma klejąca   
Taśma magnetofonowa, magnetowidowa   
Teczki foliowe   
Tektura    
Telefon komórkowy      
Telefon stacjonarny      
Telewizor       
Terakota    
Termometry cieczowe (niezawierające rtęci)   
Termometry elektroniczne     
Termometry rtęciowe    
Termos   

Test ciążowy   
Tkaninowa, szmaciana torba na zakupy   
Tkaniny resztki - małe   
Tłuszcze techniczne   
Tonery do drukarki    
Tonery do kserokopiarki    
Torba na zakupy papierowa   
Torba na zakupy plastikowa   
Torba na zakupy wielomateriałowa   
Torba na zakupy z tkaniny   
Torba podróżna   
Toster      
Trawa     
Trociny    
Tubka metalowa po kosmetykach   
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Tubka metalowa po kremie do golenia   
Tubka metalowa po paście do zębów   
Tubka plastikowa po kosmetykach   
Tubka plastikowa po kremie do golenia   
Tubka plastikowa po paście do zębów   
Tynki zbite    
U 

Ubrania    
Ulotka   
Umywalka     

Urządzenia zwierające rtęć   
W 

Wacik kosmetyczny   
Waciki dezynfekcyjne z materiałem biologicznym    
Walizka     
Wanienka plastikowa     
Wanna     
Warzywa surowe i gotowane   
Wata mineralna    
Wata opatrunkowa - czysta   
Wata opatrunkowa - zanieczyszczona materiałem 
biologicznym    

Wata szklana, mineralna    
Wentylator      
Wersalka    
Weterynaryjne odpady     
Wiadro metalowe   
Wiadro plastikowe   
Wielomateriałowa torba na zakupy   
Wiertarka elektryczna      
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Wióry drewniane   
Wióry metalowe   
Witraże   

Wkręty   
Włosy, sierść   
Worki foliowe czyste   
Worki foliowe zanieczyszczone   
Worki po cemencie, wapnie     
Worki po nawozach    
Worki z odkurzacza   
Wrotki   
Wybielacz   
Wycieraczka do butów (przed wejściem do domu, 
mieszkania, ...)   

Wycieraczka samochodowa wraz z uchwytem    
Wykładzina dywanowa    
Wykładzina podłogowa    
Wykładzina z tworzywa sztucznego    
Wyrzynarka elektryczna      
Z 

Zabawki elektryczne i elektroniczne      
Zabawki metalowe   
Zabawki pluszowe   
Zabawki z tworzyw sztucznych   
Zabawki zawierające elementy elektryczne lub elek-
troniczne      

Zakrętki metalowe   
Zakrętki plastikowe   
Zamrażarka      
Zapalarka piezoelektryczna      
Zapalniczka   
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Zapałki drewniane zużyte   
Zasilacz      
Zasłony   
Zbite tynki    
Zegarki elektroniczne i elektryczne      
Zegarki mechaniczne   
Zeszyt   
Ziemia z doniczek małe ilości - pojedyncze doniczki   
Zioła   
Zlew     
Złom elektryczny i elektroniczny      
Znicz elektryczne      
Znicze szklane   
Znicze z woskiem lub parafiną   
Zrębki drewniane    
Zużyte baterie i akumulatorki (małe)    
Ż 

Żaluzje     
Żaroodporne naczynia szklane   
Żarówki energooszczędne (świetlówki kompaktowe)      
Żarówki halogenowe   
Żarówki LED      
Żarówki rtęciowe, sodowe      
Żarówki samochodowe   
Żarówki tradycyjne (żarowe)   
Żelazko      
Żwirek dla kota   
Żywność przeterminowana (bez opakowań)   

 

* -  Odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z 
wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów nie-

bezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter 
lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.  
Odpadami komunalnymi nie są odpady powstające w wyniku działalności rolniczej, ogrodniczej, 
usługowej czy też produkcyjnej, chociaż powstają na nieruchomości zamieszkałej.  
Odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych są odpady powstające w związku 
z zatrudnieniem pracowników (resztki po drugim śniadaniu lub innych posiłkach, odpady z utrzy-
mania czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, …) 

** -  Odpady zawierające azbest - Sposób ich odbioru i utylizacja jest różnie zorganizowany w po-

szczególnych gminach. Prosimy o kontakt z pracownikami odpowiedzialnymi za gospodarkę od-
padami.  
W niniejszym opracowaniu proponujemy rozwiązanie. Osoby posiadające małe ilości produktów 
zawierających azbest (pojedynce płyty, krótkie odcinki rur azbestowych i inne podobne produk-
ty, … ) mogłyby przekazywać je do PSZOK, a on wspólnie z Gminą/Związkiem, w ramach pro-
gramu usuwania azbestu, mógłby, te małe ilości włączyć do programu i w bezpieczny sposób ode-
brać i zutylizować. 

 
Przed wrzuceniem odpadu do pojemnika zadbaj o jego najmniejszą objętość, czyli: 

a) zgnieć butelkę plastikową, 
b) opakowania kartonowe - zgnieć lub potnij na części o wymiarze nie większym niż 50 × 50 cm 

 
Jeżeli opakowanie składa się z kilku różnych materiałów, które można rozdzielić, wrzuć je oddzielnie, 
trafią one do odpowiednich frakcji i będą ponownie wykorzystane. 

 
Oława/Gać - 24-11-2019 r. 


