KLASYFIKACJA ODPADÓW BUDOWLANYCH
Grupa I – gruz czysty
17 01 01

Odpady betonu oraz
gruz betonowy z
rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 05 04

Gleba, ziemia, w tym
kamienie inne niż
wymienione
w 17 05 03

Nie dopuszczamy zanieczyszczeń innymi odpadami.

Grupa II - gruz zmieszany
17 01 07

Zmieszane odpady
z betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych
i elementów
wyposażenia inne niż
wymienione
w 17 01 06

Odpady mogą zawierać: ceramikę (terakota, glazura, inne płytki ceramiczne), elementy armatury,
siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku, kawałki płyt gipsowo-kartonowych. Styropian,
wełna mineralna i szkło nie powinny przekraczać 5% pojemności kontenera.
Gruz zmieszany nie może zawierać: odpadów niebezpiecznych, butelek typu PET, opakowań po
chemii gospodarczej, szkła butelkowego i opakowaniowego, worków po materiałach
budowlanych, wiaderek po cemencie i farbach, wykładzin i dywanów. W przypadku stwierdzenia
obecności w/w odpadów gruz będzie klasyfikowany jako gruz zanieczyszczony o kodzie 17 09 04.
Gruz zawierający odpady komunalne lub organiczne nie będzie przyjmowany.
1

Grupa III - gruz zanieczyszczony
17 09 04

Zmieszane odpady
z budowy, remontów
i demontażu inne niż
wymienione
w 17 09 01, 17 09 02
i 17 09 03

Odpady mogą zawierać oprócz elementów dopuszczonych w przypadku gruzu zmieszanego
następujące odpady: folię malarską i ogrodową, drewno, profile metalowe, deski, kartony, panele
ścienne i podłogowe, tynki, futryny, złom, worki po materiałach budowlanych, wykładziny.
Styropian, wełna mineralna i szkło nie powinny przekraczać 5% pojemności kontenera.
Gruz zmieszany nie może zawierać: odpadów niebezpiecznych, butelek typu PET, opakowań po
chemii gospodarczej oraz szkła butelkowego i opakowaniowego.
Gruz zawierający odpady komunalne lub organiczne nie będzie przyjmowany.

Inne odpady budowlane
17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia

Odpady powstałe podczas prowadzenia
budowy lub remontu, z wyłączeniem
gruzu, np. elementy futryn, drzwi
i okien, tynki, tapety, okleiny, folie,
drewno, plastik (wiaderka po cemencie,
klejach i farbach), panele, metal, papier
(worki po materiałach budowlanych),
tektura.

17 02 01

Drewno

Odpady drewna budowlanego,
elementy futryn drzwi i okien oraz
pozostałego wyposażenia.

17 02 02

Szkło

Szyby, szyby klejone, szkło szklarniowe.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

Folia budowlana, wiaderka po
cemencie, klejach i farbach, profile, rury
i inne elementy wyposażenia.

17 03 80

Odpadowa papa

Papa pozbawiona innych elementów
pokrycia np. desek.

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

Odpady budowlane i elementy
wyposażenia wykonane z odpowiednich
metali, kable.

17 04 03

Ołów
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17 04 04

Cynk

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 06

Cyna

17 04 07

Mieszaniny metali

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione
w 17 06 01 i 17 06 03

Odpady budowlane i elementy
wyposażenia wykonane z odpowiednich
metali, kable.

Wełna mineralna, wełna szklana,
styropian, pianka montażowa.

Więcej informacji:
Biuro Obsługi Klienta – Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego
w Srebrzyszczu – tel. +48 82 565 31 20, +48 662 060 059, e-mail: bok@pgo.chelm.pl.
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