
Załącznik Nr 1 do umowy na przyjęcie odpadów zawieranej z Gminą lub Przedsiębiorcą odbierającym
odpady od właścicieli nieruchomości – opis standardów frakcji

Podstawowe wymagania dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych przyjmowanych przez Zakład
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością.

Uwaga: ilekroć mowa w niniejszym załączniku o:

Uoo  – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r.  
poz. 701)

Załączniku  –  należy  przez  to  rozumieć  załącznik  Nr  3  do  Ustawy z  dnia  14  grudnia  2012  r.  
o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701)

Zakładzie –  należy  przez  to  rozumieć  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów  Komunalnych  
w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. – jako instalację mieszczącą się w miejscowości Biała 185B,
21-300 Radzyń Podlaski

I. Zmieszane odpady komunalne (kod odpadu  20 03 01) – frakcja zawiera wszystkie rodzaje odpadów
komunalnych  zgodnie  z  definicją  zawartą  w art.  3  ust.  1  pkt  7  Uoo.  Frakcja  nie  zawiera  odpadów
o cechach i  właściwościach wymienionych  w Załączniku oraz odpadów,  których  rozmiary i  kształty
mogą powodować utrudnienia w wyładunku odpadów na terenie Zakładu lub utrudnienie w procesie
przetwarzania. W przypadku wystąpienia wymieszania między sobą odpadów komunalnych selektywnie
zbieranych  opisanych  w  pkt.  II  będą  one  zaklasyfikowane  jako  odpady  o  kodzie  20  03  01  –
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Kolor worków czarny lub dostarczane luzem.

II. Selektywnie zbierane odpady komunalne.

1. Papier i  tektura  (kod odpadu  15 01 01 i  20 01 01) – frakcja zawiera wszystkie  odpady
papieru  
i tektury: makulaturę, gazety, tekturę (także falistą), książki z oddzielnie usuniętą twardą oprawą,
katalogi, czasopisma, pudła tekturowe, koperty (pozbawione folii bąbelkowej).  Niedopuszczalne  
są odpady zamoczone, oblepione zabrudzeniami, otłuszczone lub naoliwione, papier lakierowany 
i  powleczony folią,  opakowania  TetraPak,  tapety,  worki  po nawozach,  środkach ochrony roślin,
cemencie,  nasączone  chusteczki  pielęgnacyjne  i  ręczniki  papierowe.  W  przypadku  wystąpienia
zanieczyszczeń odpadami z tworzyw sztucznych, metali lub szkła opakowaniowego, odpady te będą
zaklasyfikowane jako odpady o kodzie 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe. Kolor worków
niebieski.

2. Opakowania z tworzyw sztucznych  (kod odpadu  15 01 02 i 20 01 39) – frakcja zawiera
odpady opakowaniowe: opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych i chemii
gospodarczej,  po produktach przemysłowych stosowanych w gospodarstwach domowych,  w tym
opakowania  wielomateriałowe  i  opakowania  TetraPak,  wszelkiego  rodzaju  tworzywa  sztuczne
używane  w  gospodarstwach  domowych,  opakowania  z  metali  po  produktach  spożywczych  i
produktach przemysłowych używanych w gospodarstwach domowych, pojemniki po kosmetykach,
niewielkie  elementy  wykonane  z  tworzyw  sztucznych,  metale  kolorowe,  kapsle  i  zakrętki  do
słoików.  Niedopuszczalne  są  opakowania  po  chemikaliach,  nawozach,  środkach ochrony roślin,
lekach,  olejach  silnikowych,  zużyte  baterie  i  akumulatory,  zużyty  sprzęt  elektroniczny i  AGD,
puszki i pojemniki po farbach i lakierach oraz różnego rodzaju opakowania wykonane z substancji
niewiadomego  i  niedającego  się  ustalić  pochodzenia  i  składu.  Odpady  tej  frakcji  muszą  być
opróżnione  całkowicie  z  zawartości,  niezamoczone.  W  przypadku  wystąpienia  zanieczyszczeń
odpadami  papieru  i  tektury  lub  szkła  opakowaniowego,  odpady  te  będą  zaklasyfikowane  jako
odpady o kodzie 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe Kolor worków żółty.



3. Szkło opakowaniowe  (kod odpadu  15 01 07) – frakcja zawiera wszystkie rodzaje i kolory
szkła opakowaniowego, szkło powinno być całkowicie opróżnione z zawartości. Niedopuszczalne
inne  gatunki  szkła  np.  kryształowe,  okularowe,  żaroodporne,  okienne,  zbrojone,  ceramika,
porcelana,  znicze  z  zawartością  wosku,  żarówki  i  świetlówki,  reflektory,  lustra,  termometry,
monitory,  kineskopy  i  lampy  telewizyjne.  Dopuszczalne  opakowania  niezbędne  do  zbierania  i
transportu  jak  worki  z  folii  PE,  HDPE,  worki  jutowe,  pudełka  kartonowe.  Niedopuszczalne
opakowania  szklane  
po  środkach  ochrony  roślin,  chemikaliach,  płynach  niewiadomego  i  niedającego  się  ustalić
pochodzenia, a także reflektory i szyby samochodowe, szkło kuchenne, szkło hartowane i zbrojone,
lustra,  stłuczka  porcelanowa  i  fajansowa.  W  przypadku  wystąpienia  zanieczyszczeń  odpadami
papieru i tektury, metali lub odpadów z tworzyw sztucznych, odpady te będą zaklasyfikowane jako
odpady  o  kodzie  15  01  06  –  zmieszane  odpady  opakowaniowe.  Kolor  worków  zielony lub
dostarczane luzem.

4. Odpady biodegradowalne:

a) Kuchenne  (kod  odpadu  20  01  08)  –  frakcja  zawiera  odpady  spożywcze  i  kuchenne  
z gospodarstw domowych, gastronomii itp. w tym: zepsute warzywa i owoce, obierki z owoców i
warzyw, fusy z kawy i herbaty. Odpady te powinny odpowiadać definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt
1i pkt 10 Uoo. Niedopuszczalne są leki i inne odpady niebezpieczne, opakowania po produktach
żywnościowych oraz zwierzęta padłe. Odpady powinny być  dostarczane luzem lub wyłącznie w
workach  ulegających  biodegradacji  posiadających  atest  wydany  przez  uprawnioną  do  tego
organizację.

b) Odpady  ulegające  biodegradacji  (kod odpadu  02 01  03 i  20  02  01)  –  frakcja  zawiera
bioodpady powstające podczas pielęgnacji terenów zielonych przy posesjach, ogródkach lub zieleni
miejskich w tym: rośliny i ziemia po nich, skoszona trawa, liście i drobne gałęzie, trociny, elementy
drewniane  niemalowane,  nieimpregnowane  środkami  chemicznymi,  niezawierające  elementów z
tworzyw sztucznych i elementów metalowych. Niedopuszczalne są odpady kamieni, popiołu, płyt
wiórowych i pilśniowych oraz odpady kuchenne. Odpady te powinny odpowiadać definicji zawartej
w art. 3 ust. 1 pkt 10 i pkt 12 Uoo. Kolor worków brązowy wykonanych z folii PE lub HDPE o
minimalnej pojemności 80 l wypełnione do min. ¾ objętości, lub dostarczane luzem.

5. Popioły  (kod odpadu  20 03 99 i ex 20 01 99) – frakcja zawiera żużle i popioły z palenisk
używanych w gospodarstwach domowych, urządzeń grzewczych i kotłów co. opalanych węglem,
drewnem,  słomą,  niezadrukowanym  i  nienasyconym  środkami  chemicznymi  papierem,  peletami
i  innymi  paliwami  dopuszczonymi  do obrotu handlowego.  Niedopuszczalna zawartość popiołów
ze spalania  lub współspalania  chemikaliów,  tworzyw sztucznych,  opon i  gumy,  zadrukowanego
papieru, drewna impregnowanego i powlekanego lakierami i farbami itp., dostarczane w workach
z foli PE koloru ustalonego w Regulaminie lub dostarczane luzem.

6. Pozostałe odpady zbierane selektywnie (kod odpadu 20 01 99) – frakcja zawiera wszystkie
odpady komunalne niewymienione w pkt II.1-5 jak:  tekstylia,  garderoba, pieluchy pielęgnacyjne
jednorazowe  (pampersy),  resztki  niespożytych  potraw,  obuwie,  porcelanę,  ceramikę,  szkło
kuchenne,  lustra,  szkło  okienne w ilościach  niepochodzących  z  rozbiórek i  remontów obiektów
budowlanych, kaganki z cmentarzy, szkło hartowane itp. Odpady te nie mogą zawierać substancji
płynnych.  Niedopuszczalna  zawartość  odpadów  wymienionych  w  pkt  II.1-5.  W  przypadku
zawartości  tej  frakcji  odpadów wymienionych  w pkt  II.1-5,  odpady te  będą klasyfikowane  jako
zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 01 03. Kolor worków czarny lub dostarczane luzem.


