
PSZOK w Wodzisławiu Śląskim (posesje zamieszkałe) 

L.p. Rodzaj Odpadu Limit 
Cena ponad 
limit za 1 kg 

Miejsce 
składowania 

i sposób 
zapakowania 

odpadów 

Co przyjmujemy: 
Czego nie 

przyjmujemy: 

1. Odpady Zielone 
Brak limitów 

 

Luzem na 
placu 

składowym  – 
wysypać z 
worków 

Trawa, liście, gałęzie 

Kompost, korzenie o 
średnicy powyżej 50 

cm. 

 
Z zabudowy wielolokalowej (bloki) odpady zielone może przywieźć tylko zarządca (administracja). 

 

2. Zużyte opony 
8 szt. - na rok 
kalendarzowy 

1,15 zł / 1 kg 

Luzem na 
placu 

składowym 

Opony 

Opon z samochodów 
ciężarowych, 

ciągników rolniczych, 
przyczep, opon z 

maszyn 
przemysłowych (np. 

fadroma, wózki 
widłowe itp.)  
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L.p. Rodzaj Odpadu Limit 
Cena ponad 
limit za 1 kg 

Miejsce 
składowania 

i sposób 
zapakowania 

odpadów 

Co przyjmujemy: 
Czego nie 

przyjmujemy: 

3. Papa odpadowa 

 
 
 
 
 
 
 

800 kg na  
trzy lata 

2021-2023  
(łącznie na 
wszystkie 
odpady 

remontowo – 
budowlane) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

0,75 zł / 1 kg 

Luzem w 
pojemniku – 

wysypać z 
worków 

Papa odpadowa: stara papa w 
rolkach, ścinki, luźne kawałki 

Papa połączona z 
innymi materiałami 

np.: styropian, metal, 
drzewo 

4. 
Materiały 
izolacyjne 

0,75 zł / 1 kg 

Luzem na 
placu lub w 
pojemniku 

Ondulina 

Ondulina połączona z 
innymi materiałami 

np.: drzewo 

Na hali: w 
workach lub 

przesypane do 
big-bagów 

Styropian budowlany 
(ociepleniowy) 

Styropian połączony z 
innymi materiałami 

np.: z tynkiem, z papą. 
Pianki uszczelniającej 

(ścinki) 

Na hali: w 
workach lub 

przesypane do 
big-bagów 

Wełna mineralna 

Wełna 
zanieczyszczona 

innymi materiałami 
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L.p. Rodzaj Odpadu Limit 
Cena ponad 
limit za 1 kg 

Miejsce 
składowania 

i sposób 
zapakowania 

odpadów 
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Czego nie 
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5. 
Odpady z betonu 

oraz gruz 
betonowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 kg na  
trzy lata 

2021-2023  
(łącznie na 
wszystkie 
odpady 

remontowo – 
budowlane) 

 
 
 

0,75 zł / 1 kg 

Luzem na 
placu 

składowym – 
wysypać z 

worków lub 
pojemników 

Czysty gruz betonowy Betonu zbrojonego 

6. 

Zmieszane 
odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, 

materiałów 
ceramicznych 

0,75 zł / 1 kg 

luzem na placu 
składowym – 

wysypać z 
worków lub 
pojemników 

Zmieszany gruz betonowy, 
ceglany, kafelki, armatura 

łazienkowa (ubikacja, zlew), 
doniczki ceramiczne, tynki 

Gruz zanieczyszczony 
innymi odpadami 

(papier, metal, 
plastiku, ziemia). 

Armatura łazienkowa z 
elementami instalacji 

wod.-kan., bez 
zbrojenia 

7. 

 
Zmieszane 
odpady z 

budowy, remontu 
 
 
 
 
 

 
 

0,75 zł / 1 kg  
 
 
 
 
 
 

Luzem w 
pojemniku 

Płyty karton – gips 

Połączone ze stelażem 
metalowym lub 

drewnianym 

Luzem w 
pojemniku 

Odpady z tworzyw sztucznych: 
rynny, okna plastikowe, 

parapety, panele plastikowe 

Okien z szybami, 
plastiku połączonego z 

gruzem 

Luzem w 
pojemniku 

Odpady z drzewa: panele, 
parkiet, stolarka okienna i 
drzwiowa, płyty OSB, inne 

Drzewa nasączonego 
środkami chemicznymi 

np.: podkłady 
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Zmieszane 
odpady z 

budowy, remontu 

 
 
 
 
 
 
 

 

800 kg na  
trzy lata 

2021-2023  
(łącznie na 
wszystkie 
odpady 

remontowo – 
budowlane) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,75 zł / 1 kg  
 

konstrukcje drewniane kolejowe. Okien z 
szybami. 

Luzem w 
pojemniku 

Szkło okienne, szyby mleczne i 
kolorowe z drzwi wewnętrznych, 

lustra 

Szyby samochodowe, 
szkło zbrojone, szkło 
hartowane, brudne 
szyby (pomalowane 
farbami, oklejone) 

szkło z kitem 
okiennym 

Luzem na 
placu 

składowym 

Okna plastikowe i drewniane z 
szybami 

Okna z szybami 
zbrojonymi, 

hartowanymi 

Luzem w 
pojemniku lub 

w workach 

Zmieszane odpady remontowo 
budowlane: Styropian z tynkiem, 
brudne folie budowlane, siatka z 
włókna szklanego, wiadra i inne 

pojemniki z zaschniętą zaprawą – 
gruzem, worki po zaprawie 

tynkarskiej i gipsach 
(papierowe), ścinki z pianki 

izolacyjnej, kabiny prysznicowe i 
wanny z włókna szklanego wraz z 

szybami (szkło hartowane), 
tapety, gumolit - linoleum 

Odpady które zostały 
wyszczególnione w 

innych grupach 
powyżej. Odpadów 

niebezpiecznych 
(pojemników po 

farbach, chemikaliach i 
z zawartością farb i 

chemikaliów, 
opakowań pod 
ciśnieniem itp.)  

 


