Lista przyjmowanych odpadów wraz z wykazem gmin z których przyjmowane są odpady na "EKO-PUNKT" w Oleśnicy.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych "EKO-PUNKT" w Oleśnicy, aktualnie przyjmowane są segregowane
odpady komunalne wyłącznie z terenu poniższych gmin z podziałem na rodzaj nieruchomości.

Rodzaje i ilości odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK "EKO-PUNKT":

1. Z terenu Miasta Oleśnica - teren nieruchomości zamieszkałych:

















opakowania z papieru i tektury
opakowania z tworzyw sztucznych
opakowania wielomateriałowe
opakowania ze szkła (butelki, słoiki itp.)
drobne odpady poremontowe (gruz, kafle, itp.)
metale
odpady komunalne ulegające biodegradacji (kuchenne)
przeterminowane leki
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, monitory, RTV i AGD)
zużyte baterie i akumulatory
chemikalia i opakowania po chemikaliach (farby, tusze, kleje, żywice)
odpady wielkogabarytowe (meble i inne)
odpady biodegradowalne zielone (z ogrodów i parków)
zużyte opony
ogniwa i baterie galwaniczne
inne odpady komunalne zbierane selektywnie (w tym wyłącznie: płyty CD, drewno i tonery)

- kod 15 01 01; 20 01 01
- kod 15 01 02; 20 01 39
- kod 15 01 05
- kod 15 01 07; 20 01 02
- kod 17 01 07
- kod 20 01 40
- kod 20 01 08
- kod 20 01 32
- kod 20 01 35; 20 01 36
- kod 20 01 33
- kod 20 01 27
- kod 20 03 07
- kod 20 02 01
- kod 16 01 03
- kod 20 01 34
- kod 20 01 99; 20 01 38;

2. Z terenu Miasta Oleśnica - terenu nieruchomości niezamieszkałych - wyłącznie odpłatnie według CENNIKA:




















opakowania z papieru i tektury
opakowania z tworzyw sztucznych
opakowania ze szkła
opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
zużyte opony
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, monitory, RTV i AGD)
lampy fluorescencyjne i inne odpady zwierające rtęć (świetlówki)
elementy usunięte ze zużytych urządzeń (zużyte tonery)
zużyte baterie i akumulatory
drobne odpady poremontowe (gruz, kafle, itp.)
szkło płaskie
odpady tworzyw sztucznych
odpadowa papa
żelazo i stal
materiały izolacyjne (styropian, wełna mineralna)
odpady komunalne ulegające biodegradacji (kuchenne)
przeterminowane leki
odpady biodegradowalne zielone (z ogrodów i parków)
odpady wielkogabarytowe (meble i inne)

Lista przyjmowanych odpadów obowiązuje od dnia 01.04.2017 r.

- kod 15 01 01
- kod 15 01 02
- kod 15 01 07
- kod 15 01 10*
- kod 16 01 03
- kod 16 02 13*; 16 02 14
- kod 16 02 13*
- kod 16 02 16
- kod 16 06 01*
- kod 17 01 07
- kod 17 02 02
- kod 17 02 03
- kod 17 03 80
- kod 17 04 05
- kod 17 06 04
- kod 20 01 08
- kod 20 01 32
- kod 20 02 01
- kod 20 03 07

