
Informacje dotyczące opakowań oraz odpadów  
opakowaniowych, przeznaczone dla użytkowników produktów
1. Znaczenie oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Aluminium

Polietylen małej gęstości

Opakowanie przydatne 
do recyklingu

* dotyczy sprzętu elektrycznego / elektronicznego oraz baterii / akumulatorów

Politereftan etylenu

Polipropylen

Dbaj o czystość, 
wyrzuć do kosza

Polietylen o dużej gęstości

Polistyren

Opakowanie 
przeznaczone do  

kontaktu z żywnością

Polichlorek winylu

Opakowanie 
wielokrotnego użytku

Symbol selektywnego 
zbierania*

2. Informacje dotyczące właściwego postępowania zgodnie z odpadami opakowaniowymi
W celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, wszystkie odpady opakowaniowe należy zbierać w sposób selektywny z podziałem na 
poszczegłolne frakcje: 

� Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - plastik,
� Odpady opakowaniowe z metali - aluminium / stal
� Odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
� Odpady opakowaniowe ze szkła,
� Odpady opakowaniowe wielomateriałowe np. kartoniki po płynnej żywności.

Opakowania powinny być puste i jeżeli jest to możliwe, w celu zmniejszenia ich objętości zgniecione. Odpady opakowaniowe należy od-
dawać z podziałem na frakcje (zgodnie z uchwalonym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy) w zlokalizowanym 
najbliżej, utworzonym przez gminę punkcie zbierania (pojemniki do selektywnej zbiórki) lub w punktach PSZOK (punkty selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych). Informacje o lokalizacji PSZOK oraz godzinach przyjmowania odpadów znajdują się na stronie internetowej 
urzędu gminy.

3. Informacje dotyczące dostępnych systemów zwrotu, zbierania, odzysku w tym recyklingu
odpadów opakowaniowych
Oddawanie odpadów opakowaniowych możliwe jest:
• w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2, które są ustawowo zobowiązane do selektywnego

zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według
rodzajów opakowań, z których powstały odpady.

• w zorganizowanych na terenie gminy punktach selektywnej zbiórki (ogólnodostępne pojemniki) lub w punktach PSZOK (punktach
selektywnego zbierania odpadów komunalnych). Informacje dot. lokalizacji punktów PSZOK oraz godzin ich otwarcia urząd gminy
obowiązany jest umieścić na swojej stronie internetowej.

Podstawa prawna:
Art. 42 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r.(Dz.U. 2013 poz. 888, ze zm.).

Opracowane przez CCR REPACK Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000293907, Regon 141140967, NIP 7010123825
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Informacja o zużytym sprzęcie  
elektrycznym i elektronicznym
IKEA zapewnia bezpłatny odbiór zużytego sprzętu w miejscu dostawy 
nowego sprzętu – według zasady „jeden za jeden”, np. lodówka za
lodówkę.
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Zużyty sprzęt można również pozostawić w punktach odbioru  
zorganizowanych przez gminę – wykaz punktów dostępny jest 
na stronie internetowej urzędu gminy.

Przykładowe punkty, w których można pozostawić zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektycznego 
i elektronicznego

Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do 
których można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Jeżeli na opakowaniu lub sprzęcie znajduje się symbol przekreślonego kontenera na 
odpady, oznacza to, że zużyty sprzęt należy gromadzić selektywnie, a nie łącznie  z 
odpadami komunalnymi (czyli pochodzącymi z gospodarstw domowych). Właściwe 
postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym  przez 
gospodarstwa domowe, w tym jego selektywne gromadzenie, przyczynia  się do 
ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji składników niebezpiecznych 
zawartych w sprzęcie (również podczas niewłaściwego składowania i przetwarzania).

IKEA odmówi odbioru sprzętu, który stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia. 

https://www.ikea.com/pl/pl/local-apps/pdf/regulaminy/2021/Informacja_o_systemie_zbierania_zuzytego_sprzetu.pdf
https://www.ikea.com/pl/pl/local-apps/pdf/regulaminy/2021/Wykaz_punktow_selektywnej_zbiorki.pdf



