
 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 44/2021 

WÓJTA GMINY KALISKA 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm.), art. 3 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Wójt Gminy Kaliska zarządza, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach 

stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Kaliska. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku. 

§ 4. Z dniem 1 kwietnia  2021r. przestaje obowiązywać Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Kaliskach, przyjęty Zarządzeniem Nr 66/2020 Wójta Gminy Kaliska, z dnia 23 czerwca 2020r. 

 

 

Wójt Gminy Kaliska 

 

/-/ Sławomir Janicki



 

Załącznik do Zarządzenia nr 44/2021 z dnia 30 marca 2021r. 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach. 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Gminie Kaliska, zwany dalej PSZOK. 

2. Operatorem PSZOK jest Gmina Kaliska, zwana dalej Gminą. 

II.  Funkcjonowanie PSZOK. 

1. PSZOK zlokalizowany jest na terenie Gminy Kaliska, ul. Przemysłowa nr 40. 

2. Godziny otwarcia PSZOK są publikowane w sposób ogólnie dostępny.  

3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów, bądź poszczególnych grup/kodów odpadów 

komunalnych, może być okresowo wstrzymane. 

4. PSZOK przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne dostarczone wyłącznie przez mieszkańców 

Gminy Kaliska. 

5. Teren PSZOK jest całodobowo monitorowany. 

III.   Zasady odbioru odpadów. 

1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny 

przez mieszkańców z terenu Gminy Kaliska, z podziałem na frakcje i rodzaje odpadów wymienionych 

w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Podstawą przyjęcia odpadów do PSZOK jest: 

1) Weryfikacja potwierdzająca dostarczającego odpady, oraz że dostarczone odpady stanowią odpady 

komunalne i pochodzą z terenu Gminy Kaliska, dokonywana jest na podstawie okazania dokumentu 

poświadczającego zamieszkanie w danym gospodarstwie domowym. 

 2) Odpady dostarczone przez mieszkańców, o których mowa w pkt. 1, przyjmowane są w ramach 

wnoszonej do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu 

potwierdzającego tożsamość osoby dostarczającej odpady wraz z oświadczeniem, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3) Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów 

z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów wg załącznika nr 1 do Regulaminu, zawartości, kodu 

i masy odpadów.  

3. Przyjęcie odpadów jest rejestrowane w systemie zawierającym dane dostarczającego oraz rodzaj, kod 

i wagę odpadów. 

4. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) 

i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiająca identyfikację 

odpadu w chwili przekazania do PSZOK. 

5. Do PSZOK odpady mogą być dostarczone pieszo, samochodami osobowymi, samochodami osobowymi 

z przyczepką lub dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton. Dopuszcza się dostarczenie 

odpadów samochodem dostawczym o dopuszczalnej całkowitej masie powyżej 3,5 ton po wcześniejszym 

umówieniu się z pracownikiem PSZOK. 

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne należy dostarczyć w sposób 

selektywny z podziałem na: 

1) odpady betonu i gruzu betonowego, 

2) odpady gruzu ceglanego, 

3) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia; np. sanitarne, armatura itp., 

4) drewno np.: ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiety, boazerie itp., 

5) szkło np.: szyby okienne, lustra, luksfery itp., 



 

6) tworzywa sztuczne np.: płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne, stolarka otworowa itp., 

7) odpadowa papa pochodząca z demontażu. 

7. PSZOK ma prawo odmówić odbioru odpadów: 

1) których ilość, rodzaj lub sposób dostarczenia wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż 

gospodarstwo domowe, 

2) gdy dostarczone frakcje odpadów są zmieszane, 

3) odbiegających właściwościami od odpadów wymienionych w załączniku nr 1 do regulaminu, 

4) zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, 

5) gdy odpady budowlane nie są podzielone na frakcje odpadów budowlanych, np.: gruz betonowy, gruz 

ceglany, gruz ceramiczny, tworzywa sztuczne budowlane, szkło budowlane, odpadowa papa, materiały 

izolacyjne, materiały konstrukcyjne gipsowe, itp., 

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych zawierających azbest, smołę, styropian budowlany, 

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nie pochodzących z drobnych remontów, a pochodzących z 

inwestycji i robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

budowlanych do organu administracji architektoniczno – budowlanej. 

8) nieprawidłowo zabezpieczonych oraz w opakowaniach cieknących oraz nieoznaczonych, bez 

możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety), 

9) części samochodowych, 

10) zużytych opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, 

11) zmieszanych odpadów komunalnych, 

12) odpadków warzyw i owoców przetworzonych (np. ugotowanych), 

13) których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi 

lub jeżeli nie spełniają one wymogów określonych w niniejszym regulaminie. 

8. Odpady remontowo – budowlane nie zostaną przyjęte do PSZOK, gdy będą pochodziły od wykonawców 

robót budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.). 

IV. Zasady udostępniania PSZOK mieszkańcom gminy. 

1. Odpady do PSZOK mieszkaniec dostarcza zgodnie z zapisem pkt. III.5. 

2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK, zaś każdorazowe przyjęcie 

odpadów do PSZOK potwierdzane jest na kwicie wagowym dostarczenia odpadów (załącznik nr 2). 

3. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do 

zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp. 

4. Rozładunek przyjmowanych do PSZOK odpadów, umieszczenie na wadze samochodowej lub 

elektronicznej odbywa się siłami własnymi dostarczającego. 

5. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest: 

1) ulokować je na wadze, 

2) umieścić w odpowiednich pojemnikach, opakowaniach, boksach lub kontenerach wg wskazań 

pracownika PSZOK. 

6. Mieszkaniec, który jednym transportem dostarcza kilka grup odpadów, samodzielnie, pod nadzorem 

obsługi PSZOK sortuje odpady umieszczając je w odpowiednio oznaczonych pojemnikach, kontenerach 

boksach. 

7. Mieszkaniec na żądanie pracownika PSZOK zobowiązany jest otworzyć worek/pojemnik z odpadami 

w celu weryfikacji jego zawartości. 

8. Na terenie PSZOK zakazuje się przebywania osób niepełnoletnich. Grupy szkolne w celach edukacyjnych 

mogą odwiedzać PSZOK tylko pod opieką nauczycieli i pracownika PSZOK. 



 

9. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do: 

1) bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie PSZOK, 

2) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz 

sposobu poruszania się po PSZOK, 

3) zachowania wymogów bezpieczeństwa i ppoż, 

4) zachowania kierunku przemieszczania się po terenie PSZOK wynikającego z oznaczeń, 

5) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego, 

6) parkowania samochodów wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

V. Ograniczenia ilości przyjmowanych odpadów komunalnych. 

1. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie oddawane określone w Załączniku nr 1 niniejszego regulaminu, 

nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadami odprowadzanej 

do Gminy Kaliska, z zastrzeżeniem ustępu od 2 do 4. 

2. Zużyte opony (opony z rowerów, taczek, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów 

osobowych i dostawczych o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia 

działalności gospodarczej) – są przyjmowane wyłącznie z gospodarstw domowych w ilości do 4 szt. w 

ciągu roku kalendarzowego z jednego gospodarstwa domowego.  

3. Odpady rozbiórkowe i budowlane (z wyłączeniem papy) oddawane selektywnie są przyjmowane 

nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadami odprowadzanej do 

Gminy Kaliska w ilości nie większej niż 500 kg w roku kalendarzowym z gospodarstwa domowego. 

 4. Odpadowa papa porozbiórkowa – jest przyjmowana w ilości do 500 kg w roku kalendarzowym z 

gospodarstwa domowego. 

VI. Punkt napraw i ponownego użycia produktów/przedmiotów. 

1. PSZOK prowadzi punkt napraw i ponownego użycia produktów/przedmiotów lub części 

produktów/przedmiotów nie będących odpadami. Przyjmuje od mieszkańców Gminy Kaliska nieodpłatnie 

zbędne w gospodarstwach domowych: meble i inne wyposażenie gospodarstw domowych, wózki dziecięce, 

sprzęt sportowy, inne przedmioty i sprzęt nadający się do ponownego użycia, celem skierowania go do 

ponownego użycia. 

2. O zakwalifikowaniu dostarczonego przedmiotu, sprzętu, wyposażenia gospodarstwa domowego do 

ponownego użycia a nie do odpadu, decyduje pracownik PSZOK na podstawie oględzin stanu technicznego 

dostarczonych przedmiotów, sprzętu wyposażenia.  

3. W przypadku stwierdzenia iż produkt/przedmiot nie nadaje się do ponownego użycia, kwalifikuje się go 

do odpadów komunalnych. 

4. Produkty/przedmioty dostarczone przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w pkt. 1, 

przyjmowane są po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby dostarczającej wraz 

z oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

5. Produkty/przedmioty przyjęte do punktu napraw i ponownego użycia przedmiotów/produktów w 

PSZOK, mogą być wydane właścicielom nieruchomości na terenie Gminy Kaliska, do ponownego użycia na 

podstawie dokumentu stanowiącego załącznik nr 5. 

VII. Warunki wydania z PSZOK odpadów komunalnych do zagospodarowania w celu ich odzysku na 

potrzeby własne lub odzysku poza instalacjami i urządzeniami. 

1. Na podstawie zapisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, 

z późn. zm.), niektóre odpady przyjmowane przez PSZOK, mogą zostać przekazane w celu poddania 

procesom odzysku - zagospodarowania: 

1) Zgodnie z zapisami art. 27 ust. 10 ustawy o odpadach, osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne 

niebędące przedsiębiorcami, mogą pobrać z PSZOK, w celu poddania procesom odzysku – 

zagospodarowania dla swoich potrzeb, odpady komunalne wykazane w załączniku nr 6, na podstawie 

dokumentu stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu, z zachowaniem dopuszczalnych 

metod odzysku odpadów-zagospodarowania, warunków magazynowania i dopuszczalnych rocznych 

ilości do wydania z PSZOK zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. 



 

w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich 

odzysku (Dz.U. 2016 r., poz. 93). 

2) Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy o odpadach, podmioty posiadające pozwolenie na 

przetwarzanie odpadów lub podmioty zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów na podstawie art. 45 ustawy o odpadach, mogą pobrać z PSZOK, w celu 

wykorzystania – zagospodarowania, odpady komunalne wykazane w załączniku nr 8, na podstawie 

dokumentu stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu, z zachowaniem dopuszczalnych 

metod odzysku odpadów-zagospodarowania, warunków magazynowania i dopuszczalnych rocznych 

ilości do wydania z PSZOK, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015r. w 

sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2015 r., poz. 796). 

2. Odpady komunalne wydawane są z PSZOK nieodpłatnie, Przyjmującemu odpady komunalne na potrzeby 

własne, po zważeniu i złożeniu stosownego oświadczenia zawartego w załączniku nr 7 do niniejszego 

Regulaminu.  

3. Odpady z PSZOK są transportowane na miejsce zagospodarowania-podania procesom odzysku, staraniem 

Przyjmującego odpady do odzysku i  na jego koszt. 

 

VIII. Inne postanowienia. 

1. Regulamin PSZOK dostępny jest na stronie internetowej Gminy Kaliska www.kaliska.pl  oraz w PSZOK. 

2. Korzystanie z PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

http://www.kaliska.pl/


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach. 

Wykaz odpadów przyjmowanych  przez PSZOK Kaliska 

Lp. Frakcja 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Przyjmujemy w 

PSZOK 
Nie przyjmujemy w 

PSZOK 

1 Papier i tektura 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 

Kartony, tekturę, 

torebki papierowe itp. 

gazety, czasopisma, 

foldery, książki i 

zeszyty bez okładek, 

papier szkolny, 

biurowy, koperty itp. 

papier pakowy i 

dekoracyjny, rolki 

papieru i gilzy 

papierowe, 

Opakowań 

papierowych 

powlekanych folią lub 

kalką itp. 

papieru i kartonu 

zatłuszczonego, tapet 

itp. 

20 01 01 
Papier i tektura 

(makulatura) 

2 Szkło 

15 01 07 
Opakowania ze 

szkła Butelki i słoiki po 

napojach i żywności 

(wstępnie 

oczyszczonych bez 

zawartości i nakrętek) 

Szkła żaroodpornego, 

ceramiki, zniczy 

szklanych z 

zawartością wosku, 

reflektorów, itp.  

szyb okiennych, 

drzwiowych itp.  

szyb zbrojonych, szyb 

klejonych, 

samochodowych, 

laminowanych itp., 

20 01 02 Szkło 

3 
Tworzywa 

sztuczne 

15 01 02 

Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych 

Siatki, torebki, worki 

foliowe, butelki typu 

PET, opakowania po 

środkach czystości i 

kosmetykach., 

kubeczki po lodach, 

margarynach, 

jogurtach itp.  

Folia i styropian 

opakowaniowy, 

plastikowe zakrętki, 

miski, 

wanienki,  wiaderka, 

doniczki, plastikowe 

duże zabawki, meble 

ogrodowe itp. 

Plastikowe krzesła i 

stoliki 

Styropianu po 

budowlanego, folii 

poprodukcyjnej i z 

gospodarstw rolnych, 

wenflonów, 

strzykawek i innych 

art. medycznych, 

opakowań z 

zawartością itp., 

wiaderek  z 

zawartością, doniczek 

plastikowych z 

zawartością ziemi, 

zderzaków, kołpaków, 

plastików 

samochodowych itp., 

20 01 39 
Tworzywa 

sztuczne 

4 Drewno 

15 01 03 
Opakowania z 

drewna 

Opakowania drewniane 

i ze sklejki drewnianej, 

skrzynki itp. 

Palet drewnianych, 

skrzynek i opakowań 

drewnianych 

zawierających 

substancje 

niebezpieczne i 

zabrudzonych i 

zaolejonych, płyt 

wiórowych i MDF, itp. 

20 01 38 

Drewno inne niż 

wymienione w 

kodzie 20 01 37 



 

5 
Opakowania 

wielomateriałowe 
15 01 05 

Opakowania 

wielomateriałowe 

Kartoniki Tetra Pak 

itp. – opakowania po 

sokach, mleku, 

zupach itp. 

Opakowań 

wielomateriałowych  z 

zawartością itp. 

6 Odzież i tekstylia 

15 01 09 
Opakowania z 

tekstyliów 
Opakowania z 

tekstyliów  

Zużyta odzież i 

tekstylia, 

Odzieży i opakowań 

tekstylnych 

zabrudzonych, 

przemoczonych lub 

zaolejonych. 

20 01 10 Odzież 

20 01 11 Tekstylia 

7 
Odpady 

biodegradowalne 
20 02 01 

Odpady ulegające 

biodegradacji (w 

tym odpady zielone 

z pielęgnacji 

ogrodów itp.) 

Obierki, surowe 

części warzyw i 

owoców (kapusty, 

kalafiora itp.), 

skorupki jaj, łupiny 

orzechów 

 trawę, liście, gałęzie 

rozdrobnione lub 

pocięte na długości 

do 1 mb, kwiaty,  itp. 

Kości, ości, mięsa, 

oleju jadalnego, 

płynnych odpadów 

kuchennych, 

odchodów zwierząt, 

popiołu, ziemi i 

kamieni, 

płyt wiórowych i 

MDF, drewna 

impregnowanego  itp. 

odpadków warzyw i 

owoców 

przetworzonych (np. 

ugotowanych) 

8 

Przeterminowane 

leki i odpady nie 

medyczne z 

gospodarstw 

domowych 

20 01 31* 
Leki cytotoksyczne 

i cytostatyczne 

Przeterminowane 

leki,  

odpady 

niekwalifikujące się 

do odpadów 

medycznych 

powstałe w 

gospodarstwie 

domowym w wyniku 

przyjmowania 

produktów 

leczniczych w formie 

iniekcji i 

prowadzenia 

monitoringu poziomu 

substancji we krwi z 

leczenia np. cukrzycy 

itp. w szczególności 

igły i strzykawki, 

paski, fiolki po 

insulinie, 

jednorazowe peny, 

wkłucia, zbiorniczki 

itp. – dostarczone w 

zamkniętych 

pojemnikach 

Odpadów 

medycznych, 

strzykawek, igieł, 

wenflonów, 

opatrunków  

powstałych poza 

przypadkami 

uregulowanymi 

ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku w 

gminach tj. z leczenia 

ambulatoryjnego i 

szpitalnego. itp. 20 01 32 

Leki inne niż 

wymienione w 20 

01 31* 



 

9 
Zużyte baterie i 

akumulatory 

20 01 33* 

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  
Baterii i akumulatorów 

zabrudzonych 

20 01 34 

Baterie i 

akumulatory inne 

niż wymienione w 

20 01 33 

10 

Zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny 

20 01 23* 
 Urządzenia 

zawierające freony 

Lodówki, zamrażalki, 

chłodziarki, 

klimatyzatory 

zawierające freon 

itp., 

Telewizory, laptopy, 

notebooki, 

kalkulatory, 

kieszonkowe, 

konsole do gier, 

monitory, komputery, 

odkurzacze, roboty 

kuchenne, telefony, 

zmywarki, pralki, 

mikrofalówki, 

maszyny do szycia, 

żelazka, grzejniki 

elektryczne, 

wentylatory 

elektryczne, kamery, 

aparaty fotograficzne, 

maszyny do pisania, 

tostery, opiekacze i 

inne urządzenia 

domowe elektryczne, 

kable i przewody 

elektryczne, zabawki 

elektroniczne  itp, 

Sprzętu 

zdekompletowanego, 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne 

niż wymienione 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 21 01 35 

11 Świetlówki 20 01 21* 

Lampy 

fluorescencyjne i 

inne odpady 

zawierające rtęć 

Świetlówki liniowe, 

żarówki, termometry 

rtęciowe, 

ciśnieniomierze  itp. 

lampy 

fluorescencyjne 

Rtęci w postaci 

płynnej 

12 

Meble i podobne 

odpady 

wielkogabarytowe 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 

Meble w tym: 

tapczany, fotele, 

pufy, krzesła, stoły, 

kompletne 

meblościanki, i 

zestawy meblowe, 

Odpadów zaolejonych 



 

wykładziny, dywany 

również linoleum, 

materace, kołdry, 

poduszki itp., 

13 Zużyte opony 16 01 03 Zużyte opony 

Opony z rowerów, 

wózków, taczek, 

motorowerów i 

motocykli oraz 

pojazdów osobowych  

i dostawczych o 

całkowitej masie do 

3,5 tony, które nie są 

wykorzystywane do 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej. 

Opon z ciągników, 

maszyn rolniczych, 

samochodów 

ciężarowych służących 

do działalności 

gospodarczej w tym 

rolniczej, itp.,   

14 

Odpady 

budowlane i 

rozbiórkowe 

pochodzące z 

drobnych 

remontów nie 

wymagających 

pozwolenia na 

budowę lub 

zgłoszenia robót 

budowlanych do 

organu 

administracji 

architektoniczno – 

budowlanej. 

 

17 01 01 

Odpady betonu 

oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i 

remontów 

Gruz betonowy, 

krawężniki 

chodnikowe, płytki 

chodnikowe itp., 

cegły, dachówki  

płytki łazienkowe, , 

umywalki, wc 

kompakt, tynki, 

tapety, okleiny, itp. 

porozbiórkowa i 

odpadowa papa wg 

limitu rocznego  

pozostałe poza 

styropianem 

budowlanym 

materiały izolacyjne i 

tworzywa sztuczne 

budowlane listwy itp. 

płyty karton gips itp. 

zleżały-

przeterminowany 

cement, gips 

dostarcza się w 

oryginalnych 

workach, 

pojemnikach- nie 

wysypując do gruzu 

Gruz betonowy 

zmieszany z odpadami 

poremontowymi 

pobudowanymi np. 

płytami karton gips, 

styropianem, foliami, 

piankami itp.  

gruzu w postaci masy 

sypkiej, tj. żwiru i 

piasku,  

gruz ceglany 

zmieszany z odpadami 

poremontowymi 

pobudowanymi np. 

płytami karton gips, 

styropianem, foliami, 

piankami itp., 

styropianu 

budowlanego i azbestu 

oraz smoły 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 

Odpady innych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia 

17 01 07 

Zmieszane odpady 

z betonu, gruzu 

ceglanego, 

materiału 

ceramicznego i 

elementów 

wyposażenia 

17 01 80 
Usunięte tynki, 

tapety, okleiny 

17 02 01 Drewno /budowlane/ 

17 02 02 Szkło /budowlane/ 

17 02 03 
Tworzywa 

sztuczne /budowlane/ 

17 03 80 Odpadowa papa 

17 04 11 

Kable inne niż 

wymienione w 17 

04 10 

17 06 04 

Materiały 

izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 

06 01 i 17 06 03 
/bez styropianu/ 

17 08 02 

Materiały 

konstrukcyjne 

zawierające gips 



 

inne niż wym. w  

170801 

15 
Oleje, farby i 

chemikalia  

20 01 26* 

Oleje i tłuszcze 

inne niż 

wymienione w 20 

01 25 

Puszki i 

pojemniki  po olejach 

roślinnych, farbach, 

klejach, detergentach, 

środkach ochrony 

roślin z gospodarstw 

domowych, itp. 

przyjmowane tylko z 

oryginalnymi 

etykietami 

określających 

zawartość pojemnika 

Pojemników i 

pojemników z 

zawartością bez 

oryginalnych etykiet, 

które określałyby 

zawartość pojemnika 

20 01 27* 

Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice 

zawierające 

substancje 

niebezpieczne 

20 01 28 

Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice 

inne niż 

wymienione w 20 

01 27 

20 01 19* 

Środki ochrony 

roślin (z gosp. 

domowych) 

20 01 80 

Środki ochrony 

roślin inne niż 

wymienione w 20 

01 19 

16 

Opakowania 

zawierające 

substancje 

niebezpieczne 

15 01 10* 

Opakowania 

zawierające 

pozostałości 

substancji 

niebezpiecznych 

lub nimi 

zanieczyszczone 

(np. środkami 

ochrony roślin I i II 

klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne 

i toksyczne) 

Opakowania 

zawierające 

pozostałości 

substancji 

niebezpiecznych 

pochodzące 

wyłącznie ze 

stosowania w 

gospodarstwach 

domowych 

Opakowania których 

wielkość i 

charakterystyka 

wskazuje na 

zagospodarowanie 

poza gospodarstwami 

domowymi, pojemniki 

bez etykiet 

17 Metale 

15 01 04 
Opakowania z 

metali 

Opakowania 

metalowe, puszki 

aluminiowe po 

napojach, puszki po 

konserwach, metale 

nie opakowaniowe 

np. blachy, rurki, 

zużyte narzędzia 

metalowe itp. 

Metalowe zakrętki, 

korki i kapsle, 

opakowania po 

dezodorantach, 

garnki, drobny złom 

itp. 

Metale niezabrudzone 

substancjami 

niebezpiecznymi 

20 01 40 Metale 



 

Przedmioty przeznaczone do ponownego użycia (niebędące odpadami) 

18 
Przedmioty do 

ponownego użycia 
 

Meble i inne 

wyposażenie domu, 

wózki dziecięce, 

sprzęt sportowy, 

inne przedmioty i 

sprzęty 

wykorzystywane w 

gospodarstwie 

domowym 

Meble i sprzęt 

kompletny lub 

nieznacznie 

uszkodzone 

zachowujące swą 

funkcjonalność – 

nadające się po 

drobnych 

naprawach do 

ponownego użycia 

Meble, sprzęt 

uszkodzony 



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach. 

 

Gmina Kaliska /data/ 

PSZOK Kwit 

ul. Przemysłowa 40 wagowy - przyjęcia 

83-260 Kaliska Nr PPS/__/__/20__ 

  

Dane gospodarstwa domowego Dostarczający odpady: 

/Imię i Nazwisko/ /Imię i Nazwisko/ 

/adres/ /adres/ 

  

Lp. Kod Nazwa odpadu Udział [%] Waga [Mg] Pochodzenie Uwagi Limit 

                

                

                

Data ważenia Godzina ważenia 
Waga brutto 

[Mg] 
Waga netto [Mg] 

Waga odpadów 

[Mg] 

          

  

1) Oświadczam, że w/w odpady dostarczone przeze mnie/ przez (*) ………………………………… zostały wytworzone we 

własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazaną powyżej gospodarstwo domowe i pochodzą z tego gospodarstwa 

domowego. (*) niewłaściwe skreślić) 

2) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Kaliska reprezentowana przez Wójta, z siedzibą przy ul. 

Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, że na stronie internetowej http://bip.kaliska.pl/ znajdzie Pani/Pan 

pełne informacje o regułach przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o przysługujących Pani/Panu prawach oraz 

o sposobie ich wykonania. 

_________________________________ ___________________________________ 

/podpis dostarczającego odpady/ /podpis przyjmującego odpady/ 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Punktu Selektywnego 

 Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach. 

 

Gmina Kaliska 

PSZOK KALISKA ul. Przemysłowa 40 
e-mail:  pszok@kaliska.pl     

www.kaliska.pl 

FORMULARZ DOSTARCZENIA PRODUKTÓW/PRZEDMIOTÓW DO PONOWNEGO 

UŻYCIA DO PSZOK  – KALISKA 

Data dostarczenia produktów/przedmiotów  

Osoba dostarczająca produkty/przedmioty 

(Imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) 
 

Adres zamieszkania/nieruchomości  

 

Lp. Opis produktu/przedmiotu do ponownego użycia Ilość w szt./kpl. Ilość [Mg] 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Oświadczenie dostarczającego 

1. Oświadczam, że dostarczone przeze mnie w/w produkty/ przedmioty nadające się do ponownego użycia, 

stanowiły dotąd moją własność i były używane na powyżej wskazanej nieruchomości. 

2. Wyżej wymienione produkty/przedmioty straciły dla mnie wartość użytkową. 

3. Z dniem podpisania niniejszego oświadczenia, zrzekam się moich praw własności do wyżej wymienionych 

produktów/przedmiotów i przekazuję je nieodpłatnie do PSZOK Kaliska, w celu skierowania ich do ponownego 

użytkowania lub w przypadku braku takiej możliwości do zaliczenia ich do odpadów. 

4) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Kaliska reprezentowana przez Wójta, z 

siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, że na stronie 

internetowej http://bip.kaliska.pl/ znajdzie Pani/Pan pełne informacje o regułach przetwarzania danych 

osobowych, w tym informacje o przysługujących Pani/Panu prawach oraz o sposobie ich wykonania. 

………………………………………………. 

/data i czytelny podpis osoby dostarczającej przedmioty/ 

……………………………………………………............... 

       /data i czytelny podpis przyjmującego przedmioty do PSZOK/

mailto:pszok@kaliska.pl


 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach. 

 

Wykaz kodów odpadów przekazywanych z PSZOK Kaliska do zagospodarowania 

Lp. Frakcja Kod odpadu Rodzaj odpadu 

1 Papier i tektura 
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

20 01 01 Papier i tektura (makulatura) 

2 Szkło 
15 01 07 Opakowania ze szkła 

20 01 02 Szkło 

3 
Tworzywa 

sztuczne 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

4 Drewno 
15 01 03 Opakowania z drewna 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w kodzie 20 01 37 

5 
Opakowania 

wielomateriałowe 
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

6 Odzież i tekstylia 

15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

20 01 10 Odzież 

20 01 11 Tekstylia 

7 
Odpady 

biodegradowalne 
20 02 01 

Odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone z 

pielęgnacji ogrodów itp.) 

8 

Przeterminowane 

leki i odpady 

medyczne z 

gospodarstw 

domowych 

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

18 01 01 

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03) - odpady medyczne z gospodarstw 

domowych w zakresie zapisów ustawy ucpg 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31* 

9 
Zużyte baterie i 

akumulatory 

20 01 33* 

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 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

10 

Zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny 

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione 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 21 01 35 

11 Świetlówki 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

12 

Meble i podobne 

odpady 

wielkogabarytowe 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

13 Zużyte opony 16 01 03 Zużyte opony 



 

14 
Odpady budowlane 

i rozbiórkowe 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiału 

ceramicznego i elementów wyposażenia 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny 

17 01 82 Inne niewymienione odpady 

17 02 01 Drewno /budowlane/ 

17 02 02 Szkło /budowlane/ 

17 02 03 Tworzywa sztuczne /budowlane/ 

17 03 80 Odpadowa papa 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz /budowlane/ 

17 04 02 Aluminium /budowlane/ 

17 04 03 Ołów /budowlany/ 

17 04 04 Cynk /budowlany/ 

17 04 05 Żelazo i stal  /budowlane/ 

17 04 07 Mieszaniny metali /budowlane/ 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03 

17 08 02 
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wym. w  

170801 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 170901, 170902, 170903 

15 
Oleje, farby i 

chemikalia  

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 28 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27 

20 01 19* Środki ochrony roślin (z gosp. domowych) 

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 

16 

Opakowania 

zawierające 

substancje 

niebezpieczne 

15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 

toksyczne) 

17 Metale 
15 01 04 Opakowania z metali 

20 01 40 Metale 

18 Inne 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

19 
Zmieszane 

opakowaniowe 
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

Przedmioty przeznaczone do ponownego użycia (niebędące odpadami) 



 

19 
Przedmioty do 

ponownego użycia 

Meble i inne 

wyposażenie 

domu, wózki 

dziecięce, sprzęt 

sportowy, inne 

przedmioty i 

sprzęty 

wykorzystywane 

w gospodarstwie 

domowym 

Meble i sprzęt kompletny lub 

nieznacznie uszkodzone zachowujące 

swą funkcjonalność – nadające się po 

drobnych naprawach do ponownego 

użycia 

Meble, sprzęt 

uszkodzony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 do Regulaminu Punktu Selektywnego 

 Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach. 

 

Gmina Kaliska 

PSZOK KALISKA ul. Przemysłowa 40 
e-mail:  pszok@kaliska.pl     

www.kaliska.pl 

FORMULARZ PRZEKAZANIA PRODUKTÓW/PRZEDMIOTÓW DO PONOWNEGO UŻYCIA 

Z PSZOK  – KALISKA 

Data przekazania produktów/przedmiotów  

Osoba przejmująca produkty/przedmioty 

(Imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) 

 

Adres zamieszkania/nieruchomości  

 

Lp. Opis produktu/przedmiotu do ponownego użycia Ilość w szt./kpl. Ilość [Mg] 

1.    

2.    

3.    

Oświadczenie przyjmującego 

1. Oświadczam, że przejmowane przeze mnie w/w produkty/przedmioty, nadające się do ponownego użycia, 

będą stanowiły odtąd moją własność i będą używane dla moich potrzeb. 

2) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Kaliska reprezentowana przez Wójta, z siedzibą 

przy ul. Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, że na stronie internetowej 

http://bip.kaliska.pl/ znajdzie Pani/Pan pełne informacje o regułach przetwarzania danych osobowych, w tym 

informacje o przysługujących Pani/Panu prawach oraz o sposobie ich wykonania. 

………………………………………………. 

/data i czytelny podpis osoby dostarczającej przedmioty/ 

……………………………………………………............... 

       /data i czytelny podpis przyjmującego przedmioty do PSZOK/

mailto:pszok@kaliska.pl


 

Załącznik nr 6 do Regulaminu Punktu Selektywnego 

 Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach. 

 

Wykaz odpadów komunalnych PSZOK, które osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna 

niebędąca przedsiębiorcą może poddawać odzyskowi na potrzeby własne wraz dopuszczalnymi 

metodami ich odzysku, warunkami magazynowania i dopuszczalnymi ilościami do wydania 

Lp. 
Kod 

odpadu 

Rodzaj 

odpadu 
Proces odzysku 

Dopuszczalne metody 

odzysku - zagospodarowania 

Warunki 

magazynowania 

odpadów przez 

osoby fizyczne lub 

jednostki 

organizacyjne 

Ilości odpadów 

możliwych do wydania 

z PSZOK w ciągu 

roku 

1 

15 01 01 

Opakowania 

z papieru i 

tektury 

R11-

Wykorzystywanie 

odpadów 

uzyskanych w 

wyniku 

któregokolwiek z 

procesów 

wymienionych w 

pozycji R1–R10 

Do wykorzystania do 

przeprowadzek  

Magazynowanie w 

warunkach 

zapobiegających 

niekorzystnemu 

wpływowi na 

środowisko. 

Dopuszczalna 

maksymalna ilość 

odpadów do wydania 

zgodna z 

możliwościami ich 

zagospodarowania. 

ex 20 01 

01 

Używane 

książki 

(wydzielone z 

kodu 20 01 

01-papier i 

tektura) 

Do wykorzystania zgodnie z 

pierwotnym przeznaczeniem. 

Magazynowanie w 

warunkach 

zapobiegających 

niekorzystnemu 

wpływowi na 

środowisko. 

Dopuszczalna 

maksymalna ilość 

odpadów do przyjęcia 

przez osoby fizyczne 

lub jednostki 

organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami 

zajmujące się 

wypożyczaniem 

książek, zgodna z 

możliwościami ich 

wykorzystania. 

2 

15 01 03 
Opakowania 

z drewna 

R1-

Wykorzystanie 

głównie jako 

paliwa lub innego 

środka 

wytwarzania 

energii lub R11-

Wykorzystywanie 

odpadów 

uzyskanych w 

wyniku 

któregokolwiek z 

procesów 

wymienionych w 

pozycji R1–R10 

Do wykorzystania jako paliwo 

lub do wykonywania 

drobnych napraw i 

konserwacji. Magazynowanie w 

warunkach 

zapobiegających 

niekorzystnemu 

wpływowi na 

środowisko. 

Dopuszczalna 

maksymalna ilość 

odpadów do wydania 

zgodna z 

możliwościami ich 

zagospodarowania. 

20 01 38 

Drewno inne 

niż 

wymienione w 

kodzie 20 01 

37 

Do wykorzystania jako paliwo, 

o ile nie jest zanieczyszczone 

impregnatami i powłokami 

ochronnymi, lub do 

wykonywania drobnych 

napraw i konserwacji. 

3 
ex 15 01 

09 

Opakowania 

z tekstyliów 

w postaci 

płótna z 

materiałów 

naturalnych 

(wydzielone z 

kodu 15 01 

09-

opakpwania z 

tekstyliów) 

R11-

Wykorzystywanie 

odpadów 

uzyskanych w 

wyniku 

któregokolwiek z 

procesów 

wymienionych w 

pozycji R1–R10 

Do wytwarzania wyrobów 

okolicznościowych, w tym 

elementów dekoracji, pod 

warunkiem spełnienia 

wymagań wynikających z 

przepisów odrębnych. 

Magazynowanie w 

warunkach 

zapobiegających 

niekorzystnemu 

wpływowi na 

środowisko. 

Dopuszczalna 

maksymalna ilość 

odpadów do wydania 

zgodna z 

możliwościami ich 

zagospodarowania. 

4 

20 01 10 Odzież 
R5-odzysk 

materiałów 

nieorganicznych 

Do wykorzystania w 

gospodarstwie domowym. 

Magazynowanie w 

warunkach 

zapobiegających 

niekorzystnemu 

wpływowi na 

środowisko. 

Dopuszczalna 

maksymalna ilość 

odpadów do wydania 

zgodna z 

możliwościami ich  

zagospodarowania. 

20 01 11 Tekstylia 



 

5 
ex 20 02 

01 

Odpady 

drewna z 

pielęgnacji 

zadrzewień 

(wydzielone z 

kodu 20 02 

01-odpady 

ulegające 

biodegradacji) 

R11-

Wykorzystywanie 

odpadów 

uzyskanych w 

wyniku 

któregokolwiek z 

procesów 

wymienionych w 

pozycji R1–R10 

Do wykorzystania jako paliwo. 

Magazynowanie w 

warunkach 

zapobiegających 

niekorzystnemu 

wpływowi na 

środowisko. 

Dopuszczalna 

maksymalna ilość 

odpadów do wydania 

zgodna z 

możliwościami ich  

zagospodarowania. 

6 17 01 01 

Odpady 

betonu oraz 

gruz 

betonowy z 

rozbiórek i 

remontów 

R5-odzysk 

materiałów 

nieorganicznych 

Do utwardzania powierzchni, 

budowy fundamentów, 

wykorzystania jako podsypki 

pod posadzki na gruncie po 

rozkruszeniu odpadów, jeśli 

jest to konieczne do ich 

wykorzystania, oraz z 

zachowaniem przepisów 

odrębnych, w szczególności 

przepisów Prawa wodnego i 

Prawa budowlanego. 

Magazynowanie w 

warunkach 

zapobiegających 

niekorzystnemu 

wpływowi na 

środowisko, w 

warunkach 

uniemożliwiających 

pylenie. 

1)-do utwardzania 

powierzchni - 

dopuszczalna 

maksymalna ilość 

odpadów do wydania: 

0,2 Mg/m² 

utwardzanej 

powierzchni.                                               

2)-do budowy 

fundamentów - 

dopuszczalna 

maksymalna ilość 

odpadów do wydania: 

0,2 Mg/m³ fundamentu 

lub podsypki pod 

posadzki na gruncie. 

7 

17 01 02 Gruz ceglany 

R5-odzysk 

materiałów 

nieorganicznych 

Do utwardzania powierzchni, 

budowy fundamentów, 

wykorzystania jako podsypki 

pod posadzki na gruncie po 

rozkruszeniu odpadów, jeśli 

jest 

to konieczne do ich 

wykorzystania, oraz z 

zachowaniem przepisów 

odrębnych, w szczególności 

przepisów Prawa wodnego i 

Prawa budowlanego. 

Magazynowanie w 

warunkach 

zapobiegających 

niekorzystnemu 

wpływowi na 

środowisko, 

w warunkach 

uniemożliwiających 

pylenie. 

1)-do utwardzania 

powierzchni 

dopuszczalna 

maksymalna ilość 

odpadów do wydania: 

0,2 Mg/m² 

utwardzanej 

powierzchni. 

2)-do budowy 

fundamentów lub 

użycia jako podsypki 

pod posadzki na 

gruncie: 0,1 Mg/m³ 

fundamentu lub 

podsypki pod 

posadzki. 

ex 17 01 

03 

Odpady 

innych 

materiałów 

ceramicznych 

i elementów 

wyposażenia 

wykonane z 

ceramiki 

(wydzielone z 

kodu 17 01 

03-odpady 

innych 

materiałów 

ceramicznych 

i elementów 

wyposażenia) 

17 01 07 

Zmieszane 

odpady z 

betonu, 

gruzu 

ceglanego, 

materiału 

ceramicznego 

i elementów 

wyposażenia 

inne niż 

wymienione w 

17 01 06 

8 17 02 01 Drewno  R1 lub R11 

Do wykorzystania jako paliwo, 

o ile nie jest zanieczyszczone 

impregnatami i powłokami 

ochronnymi, lub do 

wykonywania drobnych 

napraw i konserwacji, lub do 

wykorzystania jako materiał 

budowlany. 

Magazynowanie w 

warunkach 

zapobiegających 

niekorzystnemu 

wpływowi na 

środowisko. 

 

Dopuszczalna 

maksymalna ilość 

odpadów do wydania 

zgodna z 

możliwościami ich 

zagospodarowania. 

9 17 03 80 
Odpadowa 

papa 
R 11 

Do wykonywania drobnych 

napraw i konserwacji 

Magazynowanie w 

warunkach 

zapobiegających 

niekorzystnemu 

wpływowi na 

środowisko. 

Dopuszczalna 

maksymalna ilość 

odpadów do wydania 

zgodna z 

możliwościami ich 

zagospodarowania. 



 

10 

17 04 01 
Miedź, brąz, 

mosiądz  

R 11 
Do wykonywania drobnych 

napraw i konserwacji 

Magazynowanie w 

warunkach 

zapobiegających 

niekorzystnemu 

wpływowi na 

środowisko. 

Dopuszczalna 

maksymalna ilość 

odpadów 

do wydania: 0,1 

Mg/rok. 

17 04 02 Aluminium  

17 04 05 żelazo i stal   

17 04 07 
Mieszaniny 

metali  

11 20 01 40 Metale R 11 
Do wykonywania drobnych 

napraw i konserwacji. 

Magazynowanie w 

warunkach 

zapobiegających 

niekorzystnemu 

wpływowi na 

środowisko. 

Dopuszczalna 

maksymalna ilość 

odpadów do wydania: 

0,1 Mg/rok. 

UWAGA: 

1) Poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie 

trzeciej załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r., wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

2) Powyższe opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby 

własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 7 do Regulaminu Punktu Selektywnego 

 Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach. 

Gmina Kaliska /data/ 

PSZOK Kwit 

ul. Przemysłowa 40 wagowy - wydania 

83-260 Kaliska Nr PPS/__/__/20__ 

  

Przekazujący odpady Przejmujący odpady: 

Gmina Kaliska /Imię i Nazwisko/ nazwa firmy/ 

PSZOK  /adres/ 

Ul. Przemysłowa 40; 83-260 Kaliska Kierowca:  

  Pojazd nr rej.:  

Lp. Kod Nazwa odpadu Udział [%] Waga [Mg] Proces odzysku limit 

              

              

              

Data ważenia Godzina ważenia Waga brutto [Mg] Waga netto [Mg] Waga odpadów [Mg] 

          

1) Oświadczam, że w/w przekazane  mi odpady, zostaną zagospodarowane w procesie odzysku i ilości wskazanej 

powyżej, z zachowaniem prawa w tym zakresie obowiązującego, na dzień przekazania. 

2) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Kaliska reprezentowana przez Wójta, z siedzibą przy ul. 

Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, że na stronie internetowej http://bip.kaliska.pl/ znajdzie 

Pani/Pan pełne informacje o regułach przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o przysługujących Pani/Panu 

prawach oraz o sposobie ich wykonania. 

_________________________________   ___________________________________ 

/podpis przekazującego odpady/   /podpis przyjmującego odpady/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 8 do Regulaminu Punktu Selektywnego 

 Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach 

Wykaz odpadów komunalnych które mogą być poddane procesom odzysku poza instalacjami  

Lp. 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów Proces odzysku Warunki odzysku odpadów 

1 

17 01 01  

Odpady betonu oraz 

gruz betonowy 

z rozbiórek i 

remontów 

R 5 - odzysk 

materiałów 

nieorganicznych 

1) Utwardzanie powierzchni terenów, do których posiadacz ma 

tytuł prawny na podstawie zgłoszenia dokonanego w trybie 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.3)), z tym że utwardzanie to 

powinno być prowadzone w sposób uniemożliwiający pylenie oraz 

nie powinno zakłócać stanu wody na gruncie zgodnie z art. 29 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. 

2) Planowane działania nie spowodują bezpośredniego 

zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

3) Odpady z podgrupy 17 01, w przypadku konieczności 

dostosowania ich składu granulometrycznego do realizacji 

przedsięwzięcia, przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu. 

17 01 02 Gruz ceglany 

ex 17 01 

03 

Odpady innych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia 

wykonane z 

ceramiki 

(wydzielone z kodu 

17 01 03-odpady 

innych materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia) 

2 

17 01 01  

Odpady betonu oraz 

gruz betonowy 

z rozbiórek i 

remontów 

R 5 - odzysk 

materiałów 

nieorganicznych 

Wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (takich 

jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub 

wyeksploatowane części tych wyrobisk) pod warunkiem, że: 

1) planowane działanie jest określone w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego albo w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy albo jest zgodne z decyzją o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, albo jest określone w decyzji w sprawie 

rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych lub leśnych na 

podstawie ustawy z dnia 3 lutego1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.2)); 

2) planowane działanie nie spowoduje bezpośredniego 

zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277); 

3) wypełnianie odpadami prowadzi się do rzędnych 

przyległych terenów nieprzekształconych z zastrzeżeniem, że 

warstwę powierzchniową o grubości od 1 do 1,5 m należy 

formować w sposób zapewniający jej funkcję glebotwórczą lub 

w sposób odpowiadający docelowemu przeznaczeniu terenu;  

4) odpady z podgrupy 17 01 przed ich zastosowaniem poddaje 

się kruszeniu w przypadku konieczności dostosowania ich składu 

granulometrycznego do realizacji konkretnego przedsięwzięcia; 

17 01 02 Gruz ceglany 

ex 17 01 

03 

Odpady innych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia 

wykonane z 

ceramiki 

(wydzielone z kodu 

17 01 03-odpady 

innych materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia) 

ex 17 01 

07 

Zmieszane odpady 

z betonu, gruzu 

ceglanego, 

odpadowych 

materiałów 

ceramicznych inne 

niż wymienione 

w 17 01 06 

3 

15 01 03 
Opakowania z 

drewna R 11 - 

Wykorzystywanie 

odpadów 

uzyskanych w 

wyniku 

któregokolwiek z 

procesów 

wymienionych w 

pozycji R1–R10 

Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji 

15 01 04 
Opakowania z 

metali 

15 01 09 
Opakowania z 

tekstyliów 

17 02 01 Drewno 

17 03 80 Odpadowa papa 

17 04 01 
Miedź, brąz, 

mosiądz 



 

17 04 02 Aluminium 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 07 Mieszaniny metali 

17 04 11 

Kable inne niż 

wymienione w 17 

04 10 

17 06 04 

Materiały 

izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 

06 01 i 17 06 03 - z 

wyłączeniem 

styropianu 

20 01 11 Tekstylia 

20 01 38 

Drewno inne niż 

wymienione w 

kodzie 20 01 37 

20 01 40 Metale 

4 
ex 15 01 

09 

Opakowania z 

tekstyliów w 

postaci płótna 

(wydzielone z kodu 

15 01 09-

opakpwania z 

tekstyliów) 

 R 11 
Wykorzystanie do szycia worków przy zachowaniu 

wymagańwynikających z przepisów odrębnych dla opakowań. 

5 16 01 03 Zużyte opony  R 11 

Wykorzystanie do wykonywania odbojników, zgarniaczy, 

wykładzin, 

eliminacji (kompensacji) drgań emitowanych przez urządzenia. 

Wykorzystanie jako odbijaczy, wykorzystanie na placach 

zabaw, boiskach, w ogródkach, do zabezpieczania pryzm 

kiszonkowych. 

6 

17 01 01  

Odpady betonu oraz 

gruz betonowy 

z rozbiórek i 

remontów 

R 5 - odzysk 

materiałów 

nieorganicznych 

Budowa, przebudowa lub remont budowli kolejowych i 

podtorzy, wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów 

dróg i autostrad, nieprzepuszczalnych wykładzin, czasz 

osadników ziemnych, rdzeni budowli hydrotechnicznych oraz 

innych budowli i obiektów budowlanych, w tym fundamentów, 

pod warunkiem że zostało to uwzględnione w decyzji wydanej na 

podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym lub prawa budowlanego, jeżeli taka decyzja jest 

wymagana, a planowane działania nie spowodują bezpośredniego 

zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Odpady z 

grupy 17  mogą być wykorzystane pod warunkiem poddania ich 

procesowi kruszenia.  

17 01 02 Gruz ceglany 

ex 17 01 

03 

Odpady innych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia 

wykonane z 

ceramiki 

(wydzielone z kodu 

17 01 03-odpady 

innych materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia) 

ex 17 01 

07 

Zmieszane odpady 

z betonu, gruzu 

ceglanego, 

odpadowych 

materiałów 

ceramicznych inne 

niż wymienione w 

17 01 06 

7 20 03 07  
Odpady 

wielkogabarytowe 
R12  Demontaż 



 

8 

20 01 10 Odzież 
R12 - Wymiana 

odpadów w celu 

poddania ich 

któremukolwiek z 

procesów 

wymienionych w 

pozycji R1–R11 

Sortowanie 

20 01 99 Obuwie , zabawki 

9 

Wszystkie rodzaje odpadów 

powstałe z produktów lub 

części produktów 
R12 - Wymiana 

odpadów w celu 

poddania ich 

któremukolwiek z 

procesów 

wymienionych w 

pozycji R1–R11 

Czynności polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub 

naprawie produktów lub części produktów stanowiących 

odpady w celu ich przygotowania do ponownego użycia bez 

jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania, 

odbywające się bez stosowania stacjonarnych urządzeń. 

10 

Wszystkie rodzaje odpadów 

powstałe z produktów lub 

części produktów 

Przetwarzanie prowadzące do utraty statusu odpadów, 

spełniające wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, polegające na przeprowadzeniu 

oględzin, analizy grawimetrycznej, sprawdzeniu, sortowaniu, 

separacji, demontażu, mieszaniu, przepakowywaniu, cięciu, 

zagęszczaniu, granulacji, suszeniu, rozdrabnianiu. 

UWAGA: 

1) Poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w 

kolumnie trzeciej załącznika do rozporządzenia, wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

2) Odzysk poza instalacjami lub urządzeniami (np.. kompostowniki, itp.) może być prowadzony, jeżeli nie stwarza 

zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi oraz jest prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w 

przepisach wydanych odpowiednio na podstawie ustawy o odpadach 

3) Powyższe opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku 

odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Powyższy wykaz nie wyczerpuje  listy odpadów do odzysku poza instalacjami  

do tego przeznaczonymi i wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać w oparciu o wyżej wymienione rozporządzenie i 

ustawę o odpadach. 

 


