
Załącznik nr 1  

do Regulaminu Korzystania  

z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

 dla mieszkańców Gminy Milejewo 

L.p

. 

Nazwa odpadu Co wrzucać Uwagi Limit Kod 

odpadu 

1 

Papier 

 

Gazety, książki,  

kartony, papier 

opakowaniowy, pudełka 

kartonowe 

  20 01 01 

2 
Szkło 

Opakowania szklane: 

butelki, słoiki 
  20 01 02 

3 
Metale 

Puszki, lekkie 

opakowania metalowe 
  

15 01 04 

20 01 40 

4 
Opakowania 

wielomateriałowe 

Opakowania 

wielomateriałowe (np. 

kartony po mleku i 

sokach) 

  15 01 05 

5 Tworzywa sztuczne 

plastikowe butelki po 

napojach, plastikowe 

opakowania po 

produktach 

spożywczych, 

opakowania po środkach 

czystości (np. proszkach 

do prania), kosmetykach 

(np. szamponach, paście 

do zębów) itp. 

plastikowe torby, worki, 

reklamówki, inne 

opakowania z tworzyw 

sztucznych, folie. 

  20 01 39 

6 Styropian 
Styropian 

opakowaniowy 

Małe ilości 

pochodzące z 

drobnych 

remontów. (Ilości, 

co do których 

istnieje 

podejrzenie, że 

pochodzą z 

działalności 

gospodarczej będą 

przyjmowane 

odpłatnie).  

 15 01 02 

7 Gruz 

Odpady betonu oraz 

gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów; 

 

Gruz ceglany; 

 
do 500kg/rok 

 

17 01 01 

17 01 02 

17 01 07 

 



 

 

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 

17 01 06 

8 Opony 

Zużyte opony 

samochodowe – tylko 

opony od samochodów 

osobowych 

 
4 opony rocznie 

na gospodarstwo 
16 01 03 

9 
Odpady 

wielkogabarytowe 
Meble, dywany, okna   20 03 07 

10 
Odpady 

niebezpieczne 

Rozpuszczalniki, kwasy, 

alkalia, środki ochrony 

roślin i opakowania po 

nich; odczynniki 

fotograficzne; odpady 

zawierające rtęć – 

świetlówki, termometry; 

oleje i tłuszcze jadalne; 

oleje silnikowe i 

hydrauliczne; baterie i 

akumulatory; farby, 

tusze, kleje, detergenty i 

opakowania po nich; 

Odpady niebezpieczne, 

przeterminowane leki i 

chemikalia, odpady 

niekwalifikujące się do 

odpadów medycznych, 

które powstały w 

gospodarstwie 

domowym w wyniku 

przyjmowania 

produktów leczniczych 

w formie iniekcji i 

prowadzenia 

monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w 

szczególności igieł i 

strzykawek, zużytych 

baterii i akumulatorów; 

zużytego sprzętu 

elektrycznego i 

elektronicznego. 

W punkcie znajdują 

się oznakowane 

pojemniki 

jednostkowe: 

- chemikalia i 

agrochemikalia 

- zużyte oleje (w 

opakowaniach), 

filtry olejowe, 

zaklejone czyściwo 

- resztki farb i 

rozpuszczalników 

(w opakowaniach) 

- sprzęt 

elektroniczny 

- zużyte 

świetlówki, baterie, 

przeterminowane 

leki 

 

20 01 14 

20 01 15 

20 01 19 

20 01 21 

20 01 23 

20 01 25 

20 01 26 

20 01 27 

20 01 28 

20 01 32 

20 01 33 

20 01 34 

20 01 35 

20 01 36 

20 01 80 

 Odpady zielone – 

ulegające 

biodegradacji 

Gałęzie, liście, trawa 

  

20 02 01 


