
Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 9/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2018 roku 
W sprawie przyjęcia Regulaminu gminnego systemu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - EKOPORTÓW 

Katalog odpadów przyjmowanych w Ekoportach  

 
 

TAK 
 

NIE 

FRAKCJA SZKŁO  lokowana do pojemników na szkło 
 

 
 

 
OPAKOWANIA SZKLANE  
Pozbawione nakrętek po środkach spożywczych – słoiki, butelki 
 

SZYBY – samochodowe, okienne i drzwiowe, lustra 
OPAKOWANIA SZKLANE – zanieczyszczone pozostałościami spożywczymi, ceramika i szkło 
użytkowe 

FRAKCJA MAKULATURA  lokowana do pojemników na makulaturę  
 

 
 

 
- ODPADY OPAKOWANIOWE PAIPEROWE I KARTONOWE 
- ZNISZCZONE KSIĄŻKI, GAZETY, MAGAZYNY ILUSTROWANE, REKLAMY 
- ZESZYTY, DOKUMENTY -pozbawione segregatorów, foliowych zawieszek i innych 
materiałów nie będących papierem 

DOKUMENTY  
-zawierające dane wrażliwe  w tym dane osobowe (ZUK nie odpowiada za pozostawione 
dokumenty zawierające te dane)   
- mokre, zabrudzone resztkami organicznymi, 
- zanieczyszczone smarami lub innymi substancjami chemicznymi o niezidentyfikowanym 
pochodzeniu  
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FRAKCJA TWORZYWA SZTUCZNE lokowana do specjalistycznych pojemników i kontenerów według rodzaju 
 

 
 

OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
Po środkach spożywczych, po chemii gospodarstwa domowego, folia opakowaniowa i 
torby z tworzyw sztucznych 
ODPADY Z TWORZYW SZTUCZNYCH WIELKOGABARYTOWE – przedmioty i sprzęt 
stanowiące wyposażenie gospodarstwa domowego – wiadra, skrzynki, miski, kosze, 
donice, meble ogrodowe, zabawki 
ODPADY BUDOWLANO-ROZBIÓRKOWE – Materiały izolacyjne i techniczne – rury i 
inne elementy z demontażu wewnątrz budynku (wanny, brodziki, wykładziny, płytki i 
panele podłogowe etc., w tym zawierające PCV)  
 

 
OPAKOWANIA STYROPIANOWE 
 
ELEMENTY  Z DEMONTAŻU POJAZDÓW – np. zderzaki, elementy wyposażenia i okładzin, 
tapicerka, fotele, deski rozdzielcze, części zamienne itp. 
  
CZĘŚCI lub ELEMENTY POCHĄDZĄCE Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH  

FRAKCJA METAL lokowana do specjalistycznych pojemników 
 

            
 

 
ODPADY OPAKOWANIOWE METALOWE  
- po chemii spożywczej  
- po chemii gospodarstwa domowego jak farby, bejce, lakiery, impregnaty itp. 
GAŚNICE SAMOCHODOWE 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE  
- sprzęty kuchenne nie będące urządzeniem elektrycznym i elektronicznym (np. garnki    
patelnie, brytfanny, krajalnice, szatkownice) 
- meble , elementy wyposażenia i dekoracji, zabawki, 
- sprzęt rehabilitacyjno-sportowy 
ODPADY BUDOWLANO – ROZBIÓRKOWE 
-ościeżnice , inne elementy konstrukcyjne  
- wanny, brodziki, rury, kształtki, inne konstrukcyjno-techniczno-hydrauliczne 
pochodzące z remontów i demontażu wewnątrz budynku 

 
 
 
BUTLE I OPAKOWANIA CIŚNIENIOWE 
 
BUTLE GAZOWE INNE NIŻ GAŚNICE SAMOCHODOWE 
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FRAKCJA CHEMIKALIA I OPAKOWANIA PO NICH lokowanie  do specjalistycznych pojemników według rodzaju 
 

        
 

 
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 
ODPADY OPAKOWANIOWE NIEMETALOWE  
- po chemii spożywczej  
- po chemii gospodarstwa domowego jak farby, kleje, bejce, lakiery, impregnaty itp. 
- po przepracowanych olejach 
UWAGA: wszystkie opakowania puste lub zawierające pozostałości substancji, 
przyjmowane  będą w szczelnych nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających 
oryginalną etykietę umożliwiającą  jednoznaczną identyfikację składu.   
 

 
OPAKOWANIA I POZOSTGAŁOŚCIU PO ŚRODKACH  
- z urządzeń lub sprzętu wykorzystywanych poza gospodarstwem domowym 
 
OPAKOWANIA TYPU BUTLE GAZOWE  I CIŚNIENIOWE INNE NIŻ SAMOCHODOWE 
GAŚNICE PROSZKOWE 
  
ODCZYNNIKI CHEMICZNE – chemia laboratoryjna, diagnostyczna, profesjonalna   

FRAKCJA PRZETRMINOWANE LEKI I OPAKOWANIA PO NICH lokowanie  do specjalistycznego pojemnika 
 

                                      
 

 
WSZYSTKIE   

- przeterminowane  
- niezużyte lekarstwa, medykamenty i suplementy diety stosowane w legalnym 
obrocie farmaceutycznym  
Bez względu na rodzaj opakowania, skład rodzajowy, postać produktu   

 
ODPADY MEDYCZNE 

 w zrozumieniu ustawy o odpadach  powstające podczas leczenia , pielęgnacji lub 
udzielania świadczeń zdrowotnych również w warunkach domowych,  ponieważ 
mogą być odpadami skażonymi lub zakaźnym. Są to:  
- igły, strzykawki i inne elementy do iniekcji (nowe lub zużyte) 
- zużyte paski testowe wraz z urządzeniem odczytu 
- opatrunki, gaziki, plastry, podkłady, kompresy 
- zużyte środki czystości i higieny osobistej, pieluchy, pielucho-majtki, tampony, 
wkładki, chusteczki, jednorazowa pościel etc.   

UWAGA: -  Odpady medyczne powstające w domu pacjenta powinny być zabierane do utylizacji przez świadczącego usługi medyczne w domu pacjenta.  
   - pozostałe odpady medyczne takie jak pampersy, pielucho- majtki, opatrunki, paski testowe, igły, strzykawki  powinny być zabezpieczone przed wyrzuceniem do kosza  
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FRAKCJA ZUŻYTE TONERY I KARTRIDŻE lokowanie  do specjalistycznego pojemnika 
 

       
 

TONERY – do każdego rodzaju domowych drukarek i sprzętu kopiującego  
KARDRIŻDE – do każdego rodzaju urządzeń domowego użytku 

TONERY, KARDRIDŻE – z urządzeń wykorzystywanych w działalności biurowej 
 i gospodarczej 
 

FRAKCJA NOŚNIKI DANYCH lokowanie  do specjalistycznego pojemnika w zależności od rodzaju 
 

          
 

TAŚMY MAGNETOFONOWE – kasetowe, szpulowe 
KASETY VHS 
DYSKI CD, 
PŁYTY WINYLOWE 
DYSKI OPTYCZNE 
DYSKI BLU-RAY – inne stosowane w konsolach, grach, sprzęcie muzycznym 
FILMY I KLISZE FOTOGRAFICZNE 

WSZYSTKIE  NOŚNIKI DANYCH- zawierające treści nielegalne lub dane wrażliwe 
podlegające ochronie lub/i przepisom odrębnym 
 
NOŚNIKI -wykorzystywane w działalności gospodarczej, w tym biurowej 
 
NOŚNIKI – do automatów wydających, wrzutowych, urządzeń sterowanych 
komputerowo stosowanych w urządzeniach sportowych, medycznych, pielęgnacyjnych, 
gastronomicznych - stosowanych poza gospodarstwem domowym. 
  

FRAKCJA PRZEPRACOWANE OLEJE SILNIKOWE I SMARY TECHNICZNE lokowanie  do specjalistycznego pojemnika  
 

   
 

KAŻDY RODZAJ OLEJU LUB  SMARU PLASTYCZNEGO  
- do silników i maszyn używanych w gospodarstwie domowym   
- plastycznych mineralnych, syntetycznych półsyntetycznych  
- w każdym rodzaju oryginalnego opakowania pozwalającego na  identyfikację. 
 

 OLEJE TECHNICZNE I SMARY PLASTYCZNE – wykorzystywane do urządzeń poza 
gospodarstwem domowym 
OLEJE JADALNE  
OLEJE ZMIESZANE – nieznanego pochodzenia w opakowaniu zastępczym. 
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FRAKCJA ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY lokowanie  do specjalistycznego pojemnika w zależności od rodzaju 
 

          
 

BATERIE PRZENOŚNE I STACJONARNE 
 – stosowane w urządzeniach i sprzęcie domowym wszystkie rodzaje i technologie, w 
tym do telefonów komórkowych 
 
AKUMULATORY SAMOCHODOWE  
- wszystkie rodzaje i technologie  
   

AKUMULATORY SAMOCHODOWE 
 – używane w samochodach firmowych, 
- uszkodzone, nieszczelne  

FRAKCJA ZUŻYTE OPONY lokowanie  do specjalistycznego kontenera 
 

      
 

OPONY SAMOCHODOWE  
– do samochodów osobowych i towarowych o DMC do 3,5 T 
OPONY I DĘTKI ROWEROWE  
wszystkich marek producenckich  
 

 OPONY  
- do samochodów powyżej DMC 3,5,  
- pochodzące z zakładów diagnostycznych, warsztatów samochodowych, 
wulkanizacyjnych 
- pochodzących z pojazdów specjalistycznych, w tym ciągników i maszyn używanych w 
rolnictwie 

FRAKCJA ZUŻYTE ŚWIETLÓWKI I ŻARÓWKI lokowanie  do specjalistycznego kontenera 
 

         
 

WSZYSTKIE RODZAJE – 
oparte na technologii wyładowczej , żarowej, w tym LED stosowane w urządzeniach i 
sprzęcie domowym. 

ŚWIETLÓWKI WYSOKOWYDAJNE CIŚNIENIOWE, DIODOWE, SODOWE 
METALOHALOGENOWE – stosowane w pomieszczeniach, obiektach oraz lampy 
oświetlenia  zewnętrznego  wykorzystywane poza gospodarstwem domowym. 
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FRAKCJA TEKSTYLIA I ODZIEŻ lokowanie  do specjalistycznego kontenera 
 

                  
 

 
TEKSTYLIA  
- tkaniny dekoracyjne i użytkowe używane w gospodarstwie domowym (obrusy, 
firany, pościele, zasłony, koce etc.) 
ODZIEŻ 
- odzież i obuwie  
TORBY, PLECAKI, AKTÓWKI -   
z materiałów naturalnych i syntetycznych   

 
TEKSTYLIA, ODZIEŻ  
- robocza używana w zakładach  
- zmieszana z frakcją mineralną lub w stanie rozkładu 
- skażona wydzielinami i wydalinami -stwarzającymi zagrożenie sanitarno-
epidemiologiczne   

FRAKCJA ODPADY WIELKOGABARYTOWE lokowanie  do specjalistycznych kontenerów według rodzaju 
 

            
 

 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE – wszystkie przedmioty i produkty konsumenckie 
które nie mieszczą się w pojemniku na odpady zmieszane i nie mogą być wystawione 
luzem obok pojemnika. Są to: 
- dywany i wykładziny podłogowe, 
- meble, materace 
- wózki, sprzęt rehabilitacyjno-sportowy, zabawki   
- elementy 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE DREWNIANE – elementy wyposażenia mieszkań z 
drewna naturalnego, np.: 
- meble,  
- stolarka drzwiowa i okienna bez szyb 
- okleiny ścienne, deski podłogowe, panele drewniane lub inne      
  wielkogabarytowe w tym palety. 

 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE: 
- zanieczyszczone glebą, smarami lub innymi substancjami chemicznymi 
niezidentyfikowanego pochodzenia, 
- skażone wydzielinami i wydalinami stwarzające zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne 
 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE WYMIENIONE NIE POCHODZĄCE Z GOPODARSTWA 
DOMOWEGO 
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FRAKCJA ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY lokowanie do specjalistycznego kontenera lub magazynów 
 

                                                                                                  
 

zgodnie z ustawą według stosowania i  sposobów utylizacji : 
SPRZĘT DZIAŁAJĄCY NA ZASADZIE WYMIANY TEMPERATURY. np. 
- chłodziarki, zamrażarki, sprzęt klimatyzacyjny, pompy ciepła, grzejniki zawierające olej 
i inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany 
temperatury płyny inne niż woda. 
 
EKRANY, MONITORY I SPRZĘT ZAWIERAJĄCY EKRANY O POWIERZCHNI WIĘKSZEJ NIŻ 
100 mm2. 
-laptopy , notebooki, monitory, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć 
 
SPRZĘT WIELKOGABARYTOWY, 
którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, np.: 
- pralki ,zmywarki, elektryczne płyty grzejne, komputery wielkogabarytowe, panele 
fotowoltaiczne 
SPRZĘT MAŁOGABARYTOWY 
którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm i są używane w 
gospodarstwie domowym, np.: 
- odkurzacze kuchenki mikrofalowe, żelazka,  
- zegarki,  
- regulatory ciepła 
- oprawy oświetleniowe,  
- sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu,  
- narzędzia elektryczne i elektroniczne,  
- zabawki,  
- sprzęt rekreacyjny i sportowy,  
- wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli,  
MAŁOGABARYTOWY SPRZĘT INFORMATYCZNY I  TELEKOMUNIKACYJNY 
którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm np.: 
- telefony komórkowe 
- drukarki, faksy, routery, GPS, UPS 
- komputery osobiste, klawiatury, myszki, głośniki komputerowe. 

  
 
 
 
 
ELEKTROODPADY PRZEMYSŁOWE 
-Elektronarzędzia,  urządzenia, sprzęt nie pochodziący z gopodarstw domowych 
 
 
SPRZĘT MEDYCZNY I ELEKTRONICZNE WYROBY MEDYCZNE 
-używany w leczeniu domowym (ambulatoryjnym)  lub wykorzystywany do zabiegów   
inwazyjnych mogących powodować jego skażenie, 
- używany poza gospodarstwem domowym  w placówkach zbiorowego leczenia  
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FRAKCJA ODPADY BUDOWLANO-ROZBIÓRKOWE lokowanie  do specjalistycznych kontenerów według rodzaju 
 

        
 

 
 
ODPADY MINERALNE 
- beton, gruz, glazura, terakota, elementy ceramicznego wyposażenia sanitarnego  
-MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE ZAWIERAJĄCE GIPS 
- płyty gipsowo-kartonowe, płyty wiórowo-gipsowe,  
 
ODPADY DROBNE 
- zmieszane nie rozdzielone na frakcje rodzajowe tapety, okleiny, stelaże, panele,  
- kasety, kuwety, wiadra, pędzle, folie malarskie 
- chemia techniczna i opakowania – kleje, farby, lepiszcza, rozpuszczalniki etc.   
 
ODPADY REMONTOWO-ROZBIÓRKOWE DREWANIANE 
 
URZĄDZENIA I ARMATURA 
- łazienkowa i kuchenna wraz z systemami instalacyjnymi i hydraulicznymi 
- wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, muszle toaletowe, bidety  
 
 
 
 
 

 
 
ODPADY REMONTOWO-ROZBIÓRKOWE  
 
- wytworzone poza gospodarstwem domowym 
- wytworzone podczas świadczenia usług budowlanych przez przedsiębiorcę 
- pochodzące z budowy, remontu i demontażu infrastruktury technicznej drogowej, 
  wodnej, gazowej zewnętrznej nieruchomości  
- elementy elewacyjne, elementy izolacji ,docieplania , wykończenia elewacji lub stropów 
  typu styropian, wata szklana, 
- elementy pokryć dachowych typu papa eternit, dachówka, blacha, blachodachówka 
  I inne 
- ram okiennych i stolarki z szybami 
- ziemi z wykopów. 

 
UWAGA: ODPADY REMONTOWO-ROZBIÓRKOWE PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE 
                - jeśli powstały podczas remontu, modernizacji lub drobnych prac rozbiórkowych pomieszczeń  mieszkalnych  w limitowanej ilości  
                  odpowiadającej 125 kg   lub  objętości 240 l 

                - poza limitem z frakcji odpadów remontowych drewnianych lub wymienionych we  FRAKCJA CHEMIKALIA I OPAKOWANIA PO NICH  
                  wykorzystywanych podczas remontu   
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FRAKCJA ODPADY BIODEGRADOWALNE I ZIELONE lokowanie  do specjalistycznych kontenerów według rodzaju 

          
   

 
ODPADY ZIELONE Z PIELĘGNACJI OGRODÓW PRZYDOMOWYCH 
- trawa, liście, spady 
- choinki – w okresie poświątecznym, w tym dekoracje naturalne 
- czerstwe pieczywo – do odpadów zielonych na kompostowanie  
- makulatura – do wydzielonych pojemników   
- odpady strukturalne typu gałęzie, karpiny. 
 
  

 
ODPADY BIODEGRADOWLANE I ZIELONE  
- z posesji niezamieszkałych i Rodzinnych Ogrodów Działkowych,  
- z ogrodów przynależnych posesjom zamkniętym na których prowadzona jest działalność 
gospodarcza lub z terenów zielonych typu otwartego np. skwery, parki, place zabaw i 
zieleni dla mieszkańców zasobów wielorodzinnych, 
-zapakowanych w folie, worki inne opakowania zabezpieczające podczas transportu 
- wymieszane z frakcją mineralną (gleba) lub innymi odpadami.  
-podlegających odrębnym przepisom.  
 

UWAGA:  nie przyjmujemy roślin ani części roślin produktów których wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zabronione, znajdujących się na liście 
gatunków zakazanych hodowlą, toksycznych inwazyjnych i niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka oraz środowiska przyrodniczego , np. barszcz Sosnowskiego, barszcz 
Mantegazziego, konopie indyjskie etc. 
  

 

FRAKCJE ODPADÓW NIE PRZYJMOWANYCH W EKOPORTACH 
 

                              
 

ODPADÓW UJĘTYCH NA LIŚCIE  POCHODZĄCYCH Z INNYCH GMIN 
ODPADÓW NIEUJĘTYCH NA LIŚCIE 

ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH 
ODPADÓW NIE POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO: 

- wytworzonych przez osoby prawne i fizyczne lub podmioty nie posiadającej osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą: handlową, produkcyjną, 
biurowo-administracyjną, przemysłową. 
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