
Szczegółowy wykaz odpadów zakwalifikowanych do grupy 17 

– Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 

 

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:  

1. ceramikę (terakotę, glazurę, inne płytki ceramiczne), 

2. elementy armatury, 

3. beton, 

4. pustaki, 

5. gruz ceglany, 

6. gruz betonowy. 

W ww. odpadach nie mogą się znaleźć: 

1. odpady komunalne (np. opakowania szklane po napojach, puszki po napojach, butelki PET, 

kartoniki po płynnej żywności, worki po materiałach budowlanych, wykładziny, dywany, 

papy),  

2. odpady BIO, 

3. gleba i ziemia, 

4. odpady niebezpieczne np. pojemniki po farbach, 

5. plastikowe rury. 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 

   17 09 02, 17 09 03 

Odpady mogą zawierać:  

1. ceramika (terakota, glazura, inne płytki ceramiczne), 

2. elementy armatury, 

3. siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku, 

4. kawałki płyt gipsowo-kartonowych, 

5. styropian budowlany, 

6. wełna mineralna,  

7. pianka montażowa,  

8. szkło techniczne, inne niż opakowaniowe, 

9. folia malarska, 

10. profile metalowe, 

11. deski (pojedyncze sztuki), 

12. kartony zanieczyszczone betonem, zaprawą, 

13. panele ścienne i podłogowe zanieczyszczone klejem, zaprawą,  

14. tynki,  

15. worki po materiałach budowlanych,  

16.  okleiny,  

17. tapety, 

18. wiaderka po cemencie. 

 



W ww. odpadach nie mogą się znaleźć: 

1. odpady komunalne (np. opakowania szklane, puszki po napojach, butelki PET, kartoniki po 

płynnej żywności, worki po materiałach budowlanych, wykładziny, dywany, papy), 

2. odpady BIO, 

3. gleba i ziemia, 

4. odpady niebezpieczne np. pojemniki po farbach. 

17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 

Odpady mogą zawierać:  

1. płyty gipsowo-kartonowe, 

2. bloczki gipsowe, 

3. gipsowe elementy dekoracyjne. 

 

W ww. odpadach nie mogą się znaleźć: 

1. odpady komunalne (np. opakowania szklane, puszki po napojach, butelki PET, kartoniki po 

płynnej żywności, worki po materiałach budowlanych, wykładziny, dywany, papy); 

2. odpady BIO, 

3. gleba i ziemia, 

4. odpady niebezpieczne np. pojemniki po farbach, 

5. plastikowe rury. 

 


