MARSZAŁEK
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
DSR-II-2.72 43.1 45.201 4

Poznań, dniaŻŻ sĘcznia Ż015

r.

za dowodem doręczenia

DECYZJA
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia Ż0 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (tekst jednolity: Dz.IJ. z 2013 r., poz. 1162 ze zm.) art. 180a pkt 1, art. 181 ust. 1 pkt 4,
ań. 183 ust. 1' arl. 188 ust. 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 2b, art.376 pkt 2b ustawy z dniaŻ] kwietnia 2001 r.
_ Prawo ochrony środowiska (tekst jednoliĘ Dz.U. zŻ013 r.,poz.IŻ32 ze zm.), at't.41 ust. 3 pkt 1 lit. a,
art. 43 ust. 1 i ust. 2, ałt. 44 i art. 45 ust. 4' ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, ustawy z dnia 14 grudnia Ż0lŻ r.
o odpadach (Dz. U. z2013 r.,poz. ŻI ze zm.) oraz art. 104 i ar1.155 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. IJ. z Ż0l3 r., poz. 267 ze zm)
_
po rozpatrzeniu wniosku Marka Sicińskiego prowadzącego działalnośćgospodarczą pod nazwą.
BEMARS Przedsiębiorstwo Recyklingowe, zsiedzibąw miejscowości Kiełczynek 31, 63-130 Książ Wlkp.,
reprezentowanego przez pełnomocnika - Jakuba Smakulskiego

ORZEKAM
I. Uchylić decyzję Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.II-2.6620-35/05 z dnia 28.0'7.2005 r., udzielającą
Przedsiębiorstwu Recyklingowemu Kasacja Pojazdów Samochodowych ,,BeMarS'',

Kiełczynek 31, 63-130 Książ Wlkp., pozwolenia na wlwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem
na prowadzęnie działalnościw zakresie zbierania, odzysku i transporlu odpadów, zmienioną decyzją
Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.V-8'6620-5Ż|07 z dnta ŻŻ.06'Ż001 r. oraz decyzją Marszałka
Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.1660-119l09 z dnia 8'03.2010

r.

il. Udzielić Wnioskodawcy

pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań
przewidzianych dla zezulolenia na zbięranie odpadów oraz ZęZwolenia na przetwarzanie odpadów
w związku z ptowadzeniem stacji i miejsca demontazu pojazdów, na następujących warunkach:
1.

Numer idenĘfikacji podatkowej i numerREGON posiadacza odpadów

NIP: 785000399"7

REGON:
2.

63 I519535

Warunki pozwolenia na wytwarzanie odpadów

2.1. Rodzaje
i właściwości

i ilościodpadów

Kod

Lp.

dopuszczonych do w1Ąwarzania. ich podstawowy skład chemiczny

Rodzaj odpadu

0dpadu

Podstawowy skład chemiczny
i właściwości

Ilośćw

Mg/rok
Odpady nietlezpieczne

1

2

13

13

0l

10x

0l llx

Mineralrrę olej

e

hydraulrczne

iezawieraj

c

hlorowcoorganicznych

ąc

10,00

e zw iązkow

n

Syntetyczne oleje hydrauliczne

Skład: mieszanina olejów bazowych (destylaty ropy
naftowej).

Właściwości:H5 - szkodliwe,H74 - ekotoksyczne1.
Składnik: węglowodory i ich związki z tlenem,
azotęmlub siarką2.
10,00

Skład: mieszanina olejów bazowych (destylaty ropy
naftowej).

Właściwości:H5 - szkodliwę, H14 - ekotoksyczne1.
Składnik: węglowodory i ich związki z tlenem'
azotem lub siarką2.
I

Adres do korespondencji:
U rząd Marszałkowski Woj ewó dztwa Wielkopolskiego, Dep artament Srodowiska
Pl. Wolności 18' 6l - 739 Poznań, tel.: 61 6266 400, fax. 61 6266 401

:

t
J

13 01 t3*

Inne oleje hydraulicane

10,00

Skład: mięszanina olejów bazowych (destylaty
ropy naftowej).

WłaściwoŚci: H5 - szkodliwe,
H14 - ekotoksyc"nel.
Składnik: węglowodory iich związki ztlenem,
azotęm lub siarka2.

4

5

6

13

02 04*

13 02 05*

l3 02 06*

Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowę i smarowe
zawierĄące związki
chlorowcoorganicznę

10,00

Mineralnę oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezaw ier aj ąc e zw iązków
ch loro wc o org atic zny ch

10,00

Syntetyczne olej e silnikowe,
przekładniowe i smarowe

10,00

Skład : mieszanina olej ów b azov,1, ch ( de stylaty

ropy naftowej).
WłaściwoŚci: H5 - szkodliwe,
H14 - ekotoksycznel.
Składnik: węglowodory i ich związki zt\enem,
azotęmlub siarką2.
Skład: mieszanina olejów bazowych (destylaty
ropy naftowej).

Właściwości:H5 - szkodliwe,
H14 - ekotokry"rn"l.
Składnik: węglowodory i ich związki z tlenem,
azotęm lub siarką2.
Skład; mieszanina olejów bazowych (destylaĘ
ropy naftowej).

Właściwości:H5

- szkodliwe,
Hl4 - ekotoksyc"n"l.

Składnik: węglowodory i ich związki z tlenem,
azotemlub siarką2'
7

l3 02 07*

Oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowę

10,00

Właściwości:H5 - szkodliwe,
H14 - ekotoksycznel.
Składnik: węglowodory i ich związki z tlenem,
azotęmlub siarką2.

łatwo ulegaj ące biodegradacj i

8

l3 02 08*

Inne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe

Skład: mieszanina olejów bazowych (destylaty
ropy naftowej).

45,00

Skład: mieszanina olejów bazowych (destylaty
ropy naftowej).

WłaŚciwoŚci: H5 - szkodliwe,
H14 - ekotoksycznel.
Składnik: węglowodory iich związki z tlenem,
azotem lub siarką2.
9

13 07

0lx

olej opałowy i olej napędowy

20,00

Skład: mieszanina węglowodorów parafinowych,

naftenowych i aromatycmych.
WłaŚciwoŚci: H3-A - wysoce łatwopa|ne,

Hl4 - ekotoksycznel.
Składniki: substancje o właściwościach
wybuchowychŻ.

l0

l3

0'7 02*

Benzyna

20,00

Skład: mieszanina węglowodorów alifatycznych

WłaŚciwoŚci: H3-A

- wysocę łatwopalne'
Hl4 - ękotoksyc'nel.

Składniki: substancje o właściwoŚciach
wybuchowych2.
11

t3 07 03x

Inne paliwa (włącznie
z

mieszaninami)

25,00

Skład: mieszanina etęrów metylowych

i

buĘIowych, polipropylenoglikoli oraz
inhibitorów korozji.
WłaściwoŚci: H3-A - wysocę łatwopalne,
Hl4 - ekotoksycznel.
Składniki: substancje o właściwoŚciach
wybuchowych2.

12

15

02 02*

SorbenĘ materiaĘ filtracyjne

(w tym filtry olejowe nieujęte
w innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
ścierki) i ubrania ochronnę
zanie czy szczo ne substancj am

5,00

H14 - ękotok'y."n"1.
Składniki: węglowodory i ich zwięki z tlenem'

i

azotem lub siarką2.

niebezpiecznymi (np. PCB)
13

l6 0l

07*

Filtry olejowe

Skład: bawełna, piasek, wióry drzewne
zanieczy szczone substancj ami niebezpiecznymi.
WłaściwoŚci: H5 - szkodliwę oraz

12,00

Skład: mętal' tkanina, papier i tworzywa sztuczne,
zanie czy szczone o lej ami.
Właściwości:H5 - szkodliwe oraz

H14 - ekotoksycrnel.
Składniki: węglowodory i ich zrviązki z tlenem,
azotemlub siarką2.
14

16 01 08x

Elementy zawierające ftęć

5,00

Skład: rtęć.

WłaściwoŚci: H6

toksycznel.
Składniki : związk i rtęci2.

15

16

16 01 09*

16 01 10x

Elementy zawierające PCB

Elementy wybuchowe
(np. poduszki powietrzne)

2,00

6,00

_

Skład: polichlorowane b ifenyle.
Właściwości:H7 - rakotwórczęl.
Składniki: fenole i związki fęnolowe

2

Skład: czujnik piezoelektryczny i cyfrowy układ
mikroproce sorowy, generat or gazu (azotu) tkanin a
nylonowo - bawełniana lub poliamidowa
impregnowana kauczukiem neoprenowym.

Właściwości:H1 - wybuchowei.
Składniki: substancje o właŚciwoŚciach
wybuchowych2.
17

160l il*

okładziny hamulcowe

1,00

zawierające azbest

Skład: Ż}.rryic a więąca, kauczuk, włókna
chemicznego siarczków metali, grafitu, koksu,
naĘ cynku, miedzi, mosiądzu, brązu, tlenków
glinu, barytu, kredy, piasku cyrkonowego,
azbęstu.

Właściwości:H7 - rakotwórcze1.

Składniki; azbęstz.

l8

16 01 13x

PĘny hamulcowe

6,00

Skład: mieszanina eterów alkilowych glikoli
etylenowych, estrów boranowych
i polipropylenoglikoli z dodatkami.

Właściwości:H4 - draŻniące1 .
Składniki: węglowodory i ich związki
z tlenem, azotem lub siarką2.
19

l6 01 14*

PĘny zapobiegające

t

5,00

zamar zarriu zaw ier aj ąc e
nieb ezpiecmę substanci e

20

t6 02 09x

Transformatory
i kondensatory zaw

PCB

Właściwości:H4 - draŻniącel .
Składniki: węglowodory i ich związki
ztIenem, azotem lub siarką2.
5,00

ier

Skład: alkohole i ich pochodne, mieszaniny
glikoli, chromianów, boranów.

Skład: metale, tworzywa Sztucme' waflę

krzemowe, polichlorowane bifenyle.
WłaŚciwoŚci: H7 - rakotwórczel.

ające

Składniki: fenole
Ż1

16 02 10x

Zuż5Ąe ur ządzenia zaw ier aj ąc e

PCB albo nimi

zanieczy szczone inne n iz
wymienione w 16 02 09

2,00

i

związki fenolowe

2.

Skład: mętale, tworzywa Sztuczne, wafle

krzemowe.
WłaściwoŚci: H7 - rakotwórczel.
Składniki: fęnolę i związki fęnolowe

2.

22

16

02 11*

ZuŻy te ur ządzetia zaw ier aj ąc e

freony, HCFC, HFC

20,00

Skład: miedŹ, mosiądz, Że\azo, glin, tworzywo
sztlaczne oraz czynnik chłodniczy - freon (grupa

chloro- i fluoropochodnych węglowodorów

alifaĘcznych).

WłaŚciwoŚci: H4 _ draŻtiące,
H14 - ekotoksycrnel.
Składniki: węglowodory i ich związki
z tlenem, azotęm lub siarką2.
23

24

Ż5

16 02 13*

16 02 t5*

16 05 04*

ZuŻy te ur ządzed a zaw ter aj

16 06 01x

e

20,00

krzęmowe.

Gazy w pojemnikach (w tym
halony) zawierające

2,00

draŻniące,

Skład: metale , tworzywa sztuczne, wafle

krzemowe.
Właściwości:H6 - toksyczre,
H14 - ekotoksycznel.
Składniki: rtęć2.

Skład: pochodne węglowodorów (bromo-, fluoro-,

chloro-).
WłaŚciwoŚci: H4 * drużniące,
H14 - ekotoksycznel.
Składniki: węglowodory 'i ich związki
z tlenem, azotemlub siarką2.

zpie c zte

Batęrie i akumulatory
ołowiowę

-

H14 - ekotoksycznel.
Składniki: rtęć2.
2,00

e

Skład: metalę, tworzywa sŹucme, wafle

Wlaściwości:H4

Niebezpieczne elementy lub
częściskładowe usunięte z
zuŻ1Ąychurządzeń

sub stancj e nieb

26

ąc

niebezpieczle elementy inne
niż wymienione w 16 02 09 do
t6 02 t2

90,00

Skład: ołowiane elektrody: dodatniąz dwutlęŃu
ołowi i ujemną ołowiana, elektrolit - roztwór
kwasu siarkowego, obudo wa z tworzyw

sztucznych.
Właściwości:Hl - wybuchowe, H8 - irącel
Składniki; oLów, zwięki ołowiu, kwaŚne
rortwory lub kwasy w postaci stałej2.
27

28

t6 06 02*

t6 06 03*

Baterie i akumulatory
niklowo - kadmowe

Batęrie zawierające rtęć

30,00

10,00

Skład: tlęnek niklu' metaliczny kadm,
wodorotlenek potasu, tworzywa Sztucznę.
WłaŚciwości: Hl - wybuchowe, H8 - nące1
Składniki: węglowodory i ich związki
z tlenem, azotęm lub siarką2.

16 06 05*

Inne baterię i akumulatory

50,00

.

Skład: ogniwa srebrowo-c}nkowe, rtęć, tworzywa
sztucz/]e.

Właściwości:H6 - toksycme,
H14 - ekotoksycznel.
Składniki: rtęĆ, zw iązkt rtęciŻ
29

.

.

Skład: nikiel, ołów, kadm, ftęć' tworzywa

sztucznę.
Właściwości:Hl - wybuchowe, H8 - źlłącel
Składniki: węglowodory i ich związki
z tlenem, azotem lub siarką2.
.

30

160802*

Zużyte katalizatory

10,00

Skład: metal' cerumicmy monolit.
WłaściwoŚci: H14 - ekotoksyc^"l
Składniki: ołów. związki ołowiu2.

20,00

Skład : metal, ceramicztty monolit.
Właściwości:Hl4 - ekotoksyc'ne1.

zaw ier aj ąc e nieb ezp ie c zne

mętale przejściowe lub ich

niebezpieczne związki

3l

ló 08

07*

Zużytekatalizatory
zanie c zy szczone sub stancj ami

niebezpiecznymi

Składniki: ołów, związki ołowiu2.

odpady inne niż niebezpieczne
15 02 03

SorbenĘ materiały
filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaĘ
Ścierki) i ubrania ochronne
inne niz wymienionę w 15 02

2,00

mieszaninę włókien celulozowych, lnianych,
poliamidowych, bawełnianych' wełnianych
i wiskozowych.
WłaŚciwoŚci: odpad staĘ łatwopalny.

02
2

t6 01 03

ZuĄte opony

J

t6 01 12

4

16

0l

15

Skład: matęriaĘ filtracyjne, czyściwo tkaninowe
i czyściwa celulozowe, filce stanowiące

300,00

Skład: wulkanizowana guma syntetyczna lub
naturalna lub ich mieszanina wzmocniona kordem
i drutami stalowymi.
WłaŚciwości: odpad stĄ

okładziny hamulcowe inrre
niz wymienione w ió 01 l1

5,00

Skład: stop żeliwnego ŻęIazaz węglem, krzęm,
mangan, fosfor, siarka.
Właściwości:odpad staĘ odpomy na wysoką
temperafurę.

PĘny zapobiegające

9,00

Skład: wodny roztwor glikolu eĘlenowego
z dodatkami uszlachetniającymi (inhibitory
korozj i, stabilizatory barwniki).
Właściwości:odpad stały.

zamarzaniu innę niż
wymienione w 16 01

14

5

16

0l

r7

Metale Żęlame

5500,00

Skład: zęlazo, stal, tlenku krzemu, wapnia, Żelaza,
glinu, magnezu.
WłaŚciwości: odpady są odporne na wysoką
temperaturę topnienia, przewodnośĆ elekĘczna.

6

16

0l

18

Mętale nieżęlazne

800,00

Skład: miedŹ, aluminium' magrrę4 cynk, nikiel.
WłaściwoŚci: odpad staĘ duŻaplasĘcznośćoraz
wysoka temperaturom topnienia, przewodność

elektrvczna.
'7

16 01

8

16

9

l9

Tworzywa sńuczne

500,00

Szkło

300,00

Skład: krzemian sodu i wapnia, tlenki boru, glinu,
fosforu, dolomitu, wapnia, barwników.
Właściwości:odpad staĘ słabe przewodnictwo.

t6 01 22

Inne niewvmienione elementv

100,00

Skład: polipropylen, polisĘrenu, włókna
naturalnego, celulozy, kauczuku, krzemionki,
skóry drewna, poliamidu, poliwęglany,
poliuretanu, politlenku fenylu.
Właściwości:odpad staĘ elastycztty, o niskiej
temp. topni en ia, nier ozpuszczalny w wysokich
temp.

l0

16 01 99

Inne niewymienionę odpady

100,00

Skład: polipropylen, polisĘrenu, włókna
naturalnego, celulozy, kauczuku, krzemionki,
skóry drewna, poliamidu, poliwęglany,
poliuretanu, politlenku fenylu.
WłaściwoŚci: odpad staĘ elastyczny, o niskiej
temp. topnien ia, nier ozpuszczalny w wysoki ch
temP.

l1

16 02 14

ZuŻyte urządzenia inne niz
wymienione w 16 02 09 do

20,00

Skład: metale, tw orzyw a Sztuczne, wafl e

Elementy usunięte z zużryĘ ch
urządzeń inne niz wymienione

35,00

0t 20

krzemowe.
WłaŚciwoŚci: odpad stały.

16 02 13

t2

16

02

16

w160215

ABS' polipropylen, poliamid'
poliwęglan, poliuretan, polichlorek fenylu.
WłaŚciwości:odpad staĘ lekki, odporny na
czynniki chęmicznę i wilgoć.

Skład: tworzywo

Skład: mętale, tw orzywa sztucme, wafle

krzemowę.
Właściwości:odpad

stĄ.

l3

16 06 04

Baterie alkaliczne

Skład: tworzywa szt|Jczne, zasadowa roztwory.
Właściwości:odpad staĘ wrazliwy na wysoką

2,00

(zwyłączeniem 16 06 03)

temperaturę i ogień.

t4

16 06 05

15

16 08

0l

Inne baterie i akumulatory

20,00

Skład: tworzyw a sńuczne, elektrolit.
WłaściwoŚci: odpad stały, wrażliw na wysoką
temperaturę i ogień'

Zużytekatalizatory

20,00

Skład: noŚnik zbudowany z matęriaŁa
ceramicznego tzw. monolit ceramiczny
zbudowany z kordierytu lub materiału

zawierające złoto, srebro, ren,
rod, pal|ad, iryd lub plałnę
(zwyłączeniem 16 08 07)
16 08 03

16

ZuŻyte kata|izatory
zawierające metale

metalowego.
Skład: nośnik zbudowany z materiaŁu
ceramicmego tzw. monolit ceramiczny
zbudowany z kordierytu lub materiału

20,00

przejŚciowe lub ich związki
innę niż wymienione

metalowego.

w160802

WłaściwoŚci: odpad stały.

1 Załączniknr 3 do ustawy o odpadach
z Zalącznik nr 4 do ustawy o odpadach

powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi''
,,właściwości
,.składniki, które mogą powodować, ze odpady są odpadami niebezpiecznymi''

-

2.2. ko dzaj instal acj i i prowadzonej działalności

Niniejsze pozwolenie dotyczy instalacji stanowiącej zespół stacjonarnych urządzen technicznych
powiązanych technologicznie sfużących do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji _ stacja
i miejsce demontażu pojazdów.

23. Żrodło wytwarzania

odpadów

Żrodło wytwarzanych odpadów stanowią prace dęmontażowe wykonywane na terenie zakładu
prowadzącego przętwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji zaliczanych do kategorii Ml, Nl

LŻę oraz innych. Powyższe prace wykonywanę są na terenie zakładu zlokalizowanego na działkach
o numerach ewidencyjnych: 5ll1 , 5Il2 oraz 5ll4, połoŻonych w miejscowości Kiełczynek, do których
Ętułprawny posiada Marek Siciński prowadzący działalnośó gospodarczą pod nazwą BEMARS
Przedsiębiorstwo Recyklingowe, z siedzibąw miejscowości Kiełczynek 31, 63-130 Książ Wlkp.
2.4. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilościodpadów i ich negatywnego
oddziaływania na środowisko
ZaŁJad poprzez racjonalne gospodarowanie surowcami i materiałami, właściwąeksploatację urządzei,
stosowanie urządzen i materiałów wysokiej jakościstara się zapobiegać powstawaniu odpadów. Zakład
prowadząc demontaz stara się równiez pozyskaó jak najwięcej częścinadających się do ponownego

zastosowania. Zmniejszenie uciążliwościzwiązanej

gospodarowaniem w5Ąwarzanymi odpadami
dostosowanych pojemnikach, ustawionych

selektywnym ich magazynowaniu w
Wznaczonych miejscach na terenie prowadzonej instalacji. odpady

polega

w

z

na

przfrkazywane są do ptzetwatzania (odzysku)

w pierwszej

kolejności

2.5. Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Lp.

Kod

Miejsce i sposóh magazynowania oraz
' gospodarowania odpadami

odpadu
Odpady niebezpieczne
I

13 01 10*

Minęralnę oleje hydraulrczne
niezawieraj

ąc

e związków

chlorowcoorganicznych

1lx

2

13 01

J

13 01 13*

SynteĘczne olej e hydrauliczne
Innę oleie hydraulicme

Odpady selektywnie magazynowane
w szczelnych, opisanych pojemnikach
- bęczkach w wyznaczonych miejscach sektora
magazynowania odpadów niebezpiecmych
(w budynku). Odpady przekazywane
uprawnionym podmiotom do przetwarzu'ia.

4

13 02 04*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe
i smarowe zawierające związki

chlorowcoorganiczne
5

13 02 05*

Minęralne oleje silnikowe, przekładniowe
i smarowe niezawierające rwiązków

Odpady selektywnie magazynowane
w szczelnych, opisanych pojemnikach

chlorowcoorganicmych
6

13

02 06*

v

Syntetyczne olej e silnikowe, przekładniowe

J

magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budyŃu) Odpady przekazywane
uprawnionym podmiotom do przetw arzania.

i smarowę

l

t3 02 01*

olej e silnikowe' przekładniowe
i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

8

l3 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe
i smarowe

9

13 07

10

t3 01 02*

Benz5nta

-

l1

t3 07 03x

Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

Odpady selektywnie magazynowane w
szczelnych, opisanych pojemnikach - beczkach
w wyznaczonych miejscach sektora
magazynowania odpadów niebezpiecznych (w
budynku). Odpady przekazyw ane uprawnionym
podmiotom do przetw arzatia.

12

15

t3

16 01 07*

Filtry olejowe

l4

16 01 08*

ElemenĘ zaw

15

16 01 09*

ElemenĘ zawierające PCB

t6

16

0l

*

02 02*

olej opałowy i olej napędowy

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry Odpady magazynowane w szczelnym, opisanym
olejowe nieujęte w innych grupach),
pojemniku w Wznaczonym miejscu sektora
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)
magazynowania odpadów niebezpiecznych
i ubrani a ochronne zanieczy szc zone
(w budynku). Odpady przekazywane
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
uprawnionym podmiotom do przetwarzania.

ier ające

Odpady selektywnie magazynowane
w szczelnych, opisanych pojemnikach
beczkach w .uqyznaczonych miejscach sęktora
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku). Odpady przekazywate
uprawnionym podmiotom do przetwarzania.

rtęć

0t l0* Elementy wybuchowe

Odpady selektywnie magazynowane
w szczelnych, opisanych poj emnikach
w wyznaczonych miejscach sęktora
magazynow a\ia odpadów niebezpiecznych.
(w budynku). Odpady przekazywane
uprawnionym podmiotom do przetwarzania.

(np. poduszki powietrzne)
I'7

ló 01

11x

okładziny hamulcowe zaw

18

16

0l

13*

PĘny hamulcowe

l9

16 01 14*

20

16

21

t6 02 l0*

02 09*

Odpady selektywnie magazynowane
w szczelnych, opisanych pojemnikach
beczkach w Wznaczonych miejscach sektora
magazynowan ia odpadów niebezpiecznych
(w budynku). Odpady przekazywane
uprawnionym podmiotom do przetwarzania.

ier ające azb

e

st

PĘny

zapob ie gaj ące zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancj e

Odpady selektywnie magazynowane
w szczelnych, opisanych pojemnikach
- beczkach w Wznaczonych miejscach sektora
magazynowania odpadów niebezpiecmych
(w budynku). Odpady przekazywane
uprawnionym podmiotom do przetw arzania.

Transformatory
i kondensatory zawierające PCB
Zużyte ur ządzenia zaw ier aj ące PCB alb o
nimi zanięczyszazone inne niz wymienione

w160209

-

Odpady selektywnie magazynowane
w szczelnych, opisanych pojemnikach
beczkach w Wznaczonych miejscach sektora

magazyr'ow ania odpadów niebezpiecmych
(w budyŃu). odpady przekuzywane
uprawnionym podmiotom do przetwarzania.

2Ż

16 02 11*

Ż3

t6 02 t3*

24

16

02 l5*

Zuż1Ąe ur ządzenia zaw ieraj

HCFC, HFC
ZuĘ te

ur

ządzenia zaw

l

ąc

er aj ąc

e fr e ony,

-

e

niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02

12

Odpady selektywnie magazynowane
w szczelnych, opisanych pojemnikach
beczkach w Wznaczorrych miejscach sektora
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budyŃu). odpady przekazywate
ń^ń

t^

Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte z zuiryĘ ch ur ządzen

25

16 05 04*

Gazy w pojemnikach (w tym halony)
zaw ierające substancj e ntebezpieczne

Odpady magazynowane w szczelnym, opisanym
pojemniku ciśnieniowym w wyznaczonym
miejscu sektora magazynowania odpadów
niebezpiecznych (w budynku). Odpady
przekazywane uprawnionym podmiotom do

przetwarzaria.

Baterie i akumulatory ołowiowe

26

t6 06 01*

27

16

28

16 06 03*

Baterie zawierające fięć

29

ló 06

05*

Inrre batęrie i

30

l6 08

02*

ZuĘ te kata|izatory zawieraj

06 02*

Baterie i akumulatory
niklowo - kadmowe

akumulatory
ąc e

niebezpieczne metale przejŚciowe lub ich

Odpady selektywnie magazynowane
w szczelnych, opisanych kwasoodpornych
paleto-poj emnikach w wy znaczonvch miej scach
sektora magazynow ania odp adów
niebezpiecznych (w budynku). Odpady
przekazyw ane uprawnionym podmiotom do
przetwarzania.

niebezpiecme związki
31

l6 08

07*

02 03

ZuŻytekatal zatory zanieczyszczone
substancjam niebezpiecmymi

Sorbenty, materiały filtracyjne' tkaniny do
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
ochronnę innę niż wymienione w 15 02 02

Odpady magazynowane w opisanym pojemniku
w wyztaczonym miejscu sektora
magaz;Wowania odpadów innych niż
niebezpieczne - hala. Odpady przekazywate
uprawnionym podmiotom do przetwarzania.

ZuŻyte opołty

Odpady magazynowane w stosach
w wyznaczonym miejscu sektora
magazynowania odpadów innych niż
niebezpiecznę wyposażonego w urządzenie
gaśnicze. odpady pr zekazy w ane uprawnionym
podmiotom do przetw arzania.

I

15

2

t6 01 03

J

16

OI 12

4

r6

0t

15

PĘny zapobiegające zamarzaniu inne niz
wymienione w 16 0l 14

5

16

0r

t'7

Metale ŻęIazne

okładziny hamulcowe innę niż wymienionę

w160111

odpady magazynowane w opisanej bęczcę
w .uqyznaczonym miejscu sektora demontazu
pojazdów - hala. odpady przekazywane
uprawnionym podmiotom do przetwarzania.
Odpady magazynowane w opisanym pojemniku
w wyznaczonym miejscu sektora
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne (w budynku). Odpady
przekazywarte uprawnionym podmiotom do
przetwarzania.

odpady magazy\owane luzem w sposób
uporządkowany w wy Znaczonym miejscu
sektora magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne (na utwardzonym podłozu).
Odp ady pr zekazy w ane uprawni onym
podmiotom do przetw ar zania.

6

16

01 l8

Metalę nięŻelaznę

1

16

0l

Tworzywa sztnczfię

19

Odpady magazynowane w opisanym pojemniku
w wyznaazotym miejscu sektora
magazynowar'ia odpadów innych niz
niebezpieczne. Odpady przekazywane
uprawnionym podmiotom do przetwarzania.

odpady magazynowane luzem w sposób
uporządkowany w wyznaczonym

m iej scu
sektora magaTynowania odpadów innych niż

niebezpieczne (na utwardzonym podłozu).
Odpady przekazyw ane uprawnionym
p odmiotom do przetw ar zania.

8

16 01 20

Szkło

Odpady magazynowane w opisanyn pojemniku
w Wznaczorrym miejscu sektora
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne. Odpady przekazyw ane
uprawnionym podmiotom do przetw arzania.

9

t6 0t 22

Innę niewymienione elementy

l0

16

odpady selektywnie magazynowanę
w opisanych pojemnikach, kontenerach lub
w boksach w wyznaczonych miejscach sektora
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne. Odpady przekazywane
uprawnionym podmiotom do przetwarzania.

11

16 0Ż 14

ZuŻyte urządzenia inne niż wymienione

I2

t6 02 t6

Elementy usuni ęte z ztlŻyty ch urządzeil
innę niz wymienione w 16 02 15

l3

16 06 04

B

0l

99

Inne niewymienione odpady

w160209do160213

aterie alkaliczne (z wyłączetiem

16 06 03)

t4

1ó 06 05

Inne batęrie i akumulatory

l5

16 08 01

Zużyte katalizatory zaw ier Ąące ńoto,
srebro, ren, rod, pallad, Ęd lub platynę

odpady selektywni e magazynow anę
w opisanych pojemnikach lub kontenerach
w wyznaczonych miejscach sektora
magazynowania odpadów innych niz
niebezp ieczne. Odpady przekazy w ane
uprawnionym podmiotom do pr zetw ar zania.

(zv,yłączeniem l6 08 07)

16

16 08 03

ZuĘ te katalizatory

zaw ier aj ące mętal e

przejściowe lub ich związki inne niz
wymienione w 16 08 02

2.5.1. odpady naleąl magazynować selektywnie zgodnie Z wymaganiami ochrony środowiska oraz

bezpieczeństwa Ęcia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości
chemiczne i flzyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagtożenia, które mogą powodować te
odpady. Miejsca magazynowania odpadów oraz pojemniki do magazynowania odpadów należry
odpowiednio opisać oraz oznakowaó. odpady nalezy zabezpieczyc przed dostępenr osób trzecich.
Należy przestrzegaÓ przepisów dotyczących czaslzwiązanego Zmagazynowaniem odpadów.

Ż,5.2. oleje odpadowe oraz zbiorniki
szczegółowymi w tym zakresie.

z

gazem należy magazynowaó Zgodnie

z

przępisami

2.6. Termin obowiąąrwania niniejszego pozwolenia na wytwarzanie odpadów: 10 lat, tj. od dnia

22.0I.Ż0l5 r. do dnia21.01.Ż025

r.

Warunki zezlło|enia w zakresie przetwarzania odpadów

3.

3.1.

Rodzaje oraz ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania - odzysku oraz miejsce i sposób
ich magazynowania

rł.

::1i6'g.,,:'

odpadu
16 01 04*

I

Zużryte lub nienadające się do

2200,00

uzytkowania pojazdy
2

16

0l

06

Zużyte lub nienadające się do
uzltkowania pojazdy
niezawierające cieczy i innych
niebezpiecmych elementów

770,00

Magazynowanę w sektorze
magazynowania przyjętych pojazdów na
utwardzonej szczelnej powierzchni,
wyposazonej w system odprowadzania
odcieków kierowanych do separatora
substancj i ropopochodnych.

3.2. W wyniku przetwarzania odpadów metodą odzysku R13 nie są wytwarzane odpady. odpady
niebezpieczne i inne niż niebezpieczne z podgrupy: 13 01, 13 0Ż,13 07,16 01, |6 0Ż,16 05, 16 06,
16 08, których rodzĄe i ilościzostaŁy określone w punkcie II.Ż.1. niniejszej decyzji, wytwarzane są
w wyniku przetwarzania odpadów metodąodzysku R12.
3.3. Dopuszczona metod a przetw alzania odpadów

Procesy odzysku odpadów:

- Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji
_ R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wy.twórcy odpadów)

R13

Rl

R12

- Wymiana

odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w

Rl - Rll

3.4. Moc przerobowa instalacji

Ilośćodpadów przetwarzanych w instalacji metodą odzysku R12 w ciągu roku nie przekroczy
2970,00Mg.
Ilośćodpadów przetwarzanych w instalacji metodą

Rl3 w ciągu roku nie

pojemności 5 0 M g magazynowanych odpadów niebezpiecznych.

przekroczy całkowitej

3.5. opis procesu technologicZnego odzysku odpadów

odzysk odpadów w procesie R13 odbywa się poprzez:
a. Przyjęcie, zwuŻenie oraz zewidencjonowanie pojazdu.
b. Ęmczasow e magazynowanie w sektorze magazynow ania przyjęĘch poj azdów.
odzysk odpadów w procesie Rl2 odbywa się poprzez:
a. Usuwanie zpojazdu substancji oraz elementów niebezpiecznych, w tym płynów.
b. Wymontowanie zbiornika na gaz skroplony' usunięcie resztek gazr Ze zbiomika przez
dopalanie w palniku, a następnie dalszy demontaz poprzez usunięcie Zaworu oraz w1rviercenie
Ż otworów o minimalnych wymiarach 40x40 mm.
c. Demontaż z pojazdow przedmiotów wyposazenia i częścinadających się do ponownego użycia
oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu.
d. Magazynowanie odpadów iprzekazywanie uprawnionym podmiotom do przetwarzania'
e. Magazynowanie i sprzedaz wymontowanych z pojazdow przedmiotów wyposażenia i części
nadających się do ponownego uzycia.
3.5.

Miejsce przetwarzania - odzysku odpadów

- stacji dęmontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
jest
na działkach o numerach ewidencyjnych: 5ll1, 5Il2 oraz 5ll4,
Instalacja zlokalizowana
odpady poddawane są odzyskowi w instalacji

połozonych w miejscowości Kiełczynek, do których t5Ąuł prawny posiada Marek Siciński prowadzący

działalnośćgospodarczą pod nazwą: BEMARS Przedsiębiorstwo Recyklingowe,

w miejscowości Kiełczynek 31, 63-130 Książ Wlkp'

z

siedzibą

l0

3.6.Termin obowiąryvania niniejszej decyzji w zakresie przetwarzania odpadów: 10 lat, tj. od
dniaLŻ.}I.Ż0l5 r. do dnia 21.01.2025 r.
4.

Warunki zezwolenia w zakresie zbierania odpadów

4.1. Rodzaje odpadów dopuszczonych do zbierania oraz miejsce i sposób ich magazynowania

Kod

Nazwa odpadu

odpadu
01

)dpady z wydobywania kopalin

01 01

)dpady z wydobyrvania rud mętali
zwyłączetiem 01 01 80)

0t

0l

Miejsce i sposób magazynowania odpadów

0t 01 02

)dpady z wydobywania kopalin innych niz rudy
netali

0l

)dpady skalne z górnictwa miedzi, cynku

01 80

01 03

0l 03 04*

ołowiu

)dpady z ftzycznej i chemicznej przeróbki rud metali
)dp ady z przer óbki rud siarczkowych powoduj ącr
iamoczynne zakwaszenie Środowiska w czasie

lkładowania

0l 03 05*

nne odpady poprzerobcze zaw terające substancj e

nne odpady poprzeróbcze niz wymienione
v 0l 03 04,01 03 05,01 03 80 i 01 03 8l

0l 03 07*

nne odpady zawierające substancje niebezpiecznt
, ftzycznej i chemicznej przeróbki rud mętali

03 08

01 03 09

03 80*

01

0l

03 8l

01 03 99
01 04

0l

04 07x

)dpady w postaci pyłów i proszków inne niz
vymienione w 01 03 07
)zerwony szlam powstaj ący przry produkcji tlenkr.
1linu inny niż wymieniony w 0l 03 07
)dpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali
eŻe|azny ch zaw ieraj ące sub stancj e
liebezpieczne

i

)dpady z flotacyjnego wzbogacania rud mętali
ieżelaznych innę niz wymienione w 01 03 80
nnę nię wymienione odpady

)dpady zawierające niebezpieczne substancje
:fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych

01 04 08

)dpady żwiru lub skruszonę
vymienione w 0l 04 07

0l

)dpadowe piaski i

0l 04 l0

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorzę
magazytllow atia odpadów niebezpiecznych

(w budynku).
odp ady

se

lektywnie magazynow anę

I]oJęII[rrKaoIt w SęKtorZę fi|agazy now ic.I|la
odp adów innych niŻ nieb ezpie czne.

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
maga4mowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

Odpady selektywnie magazynowane

w poiemnikach w sektorze masazvnowania
odpadów innych niż niń ezpie czne.

)dpady zflzycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

riż rudy metali

04 09

Odpady selektywnie magazynowane

w poiemnikach w sęktorzę masazvnowania
odpadów niebezptecmvch (w budynku).

febezpieczre (zwyłączeniem 01 03 80)

0r 03 06

0l

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sektorzę magazynowania
odpadów innych niŻ nieb ezpie czne.

skĄ

Odpady magazytowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

inne niż

iĘ

)dpady w postaci pyłów i proszków inne niz
vymienione w 01 04 07

Odpady selektywnie magazynowane
emnikach w sęktorzę magazynow ania
odpadów innych niz niebezpieczne.

poj

11

01 04

ll

)dpady powstające przy wzbogacaniu soli
lamiennej i potasowej inne niz wynienione

v010407

0t 04 t2

)dpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu
lopalin inne niż wymienione w 01 04 07
0l 04 I I

0l 04

)dpady powstające przy cięciu i obróbce
lostaciowej skał inne niz wymienione w

13

01 04 80*

01 04

8l

04 82*

01

0t 04

83

0l

04 84*

0l

04 85

0t 04 99
01 05

0l

05 04

0l

04 07

)dpady z flotacyjnego wzbogacania węgla
:awierające substancj e niebezpieczne

3dpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)dpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne
riż wymienionę w 0l 04 80

3dpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

)dpady z flotacyjnego wzbogacania rud
iarkowych zawieraj ące substancj e ni ebezp

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
ie czne
(w budynku).

)dpady z flotacyjnego wzbogacania rud
iiarkowych inne niz wymienione w 0l 04 82
)dpady z flotacyjnego wzbogacania rud
bsforowych (fosfor1'tów, apatytów) zawierające
iubstancj e niebezpieczne
)dpady z flotacyjnego wzbogacania rud
bsforowych (fosforytóq apaĘ.tów) inne niż
vymienione w 01 04 84
nne nie wymienione odpady

>h)czki i odpady wiertnicze z odwierlów wody

lłodkiej

05 05*

)łuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę
taftową

0l

05 06*

)łuczki i odpady wiefinicze zawierające
rubstancj e niebezpieczne
)łuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady innr
riz wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 0s 08

'łuczki wiertnicze zawiera1ące chlorki i odpady

01 0s 99

nne nię wymienione odpady

02 0t

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
n

iebezp ieczne.

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magaZynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
Odp ady se lektywnie magazynow afte
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ ńeb ezpieczne.

]łuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze

01

01 05 07

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niż niebezpiecme.

nne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 0ó

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.
Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

odpady selektywni e magazynowanę
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niż nieBezpieczne.

)dpady z rolnictwa, sadownictwa' upraw hydroponicznycho leśnictwa, łowiectwa i
'ybołówstwa

02

0l

01

)sady z mycia i czy szczenla

02

0l

03

)dpadowa masa roślinna

02 01 04

)dpady tworzyw sztucmych (z wyłączeniem
lpakowań)

02 0t 06

)dchody zwierzęce

odpady selektywnie magazynowanę

w pojemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów innych niż niebezpieczne.

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ rięb ezpiecznę

w pomieszczeniu lub urządzeniu chłodzącym.
02 01 0'l

0l

02

08*

02 01 09
02

0t t0

)dpady z gospodarki leśnej

magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

)dp ady agrochemikaliów zawieraj ące s ub stancj e Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
tiebezpieczne, w tym Środki ochrony roślin I i II
magazynow ania odp adów niebezp iecznych
casy toksycmoŚci (bardzo toksyczne i toksyczne)
(w budynku).

)dpady agrochemikaliów inne niz wymienione

v020108

)dpady mętalowe

02 01 83

)dpady z upraw hydroponicznych

02 0t 99

nnę nie wymienione odpady

02 0Ż

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów innych niż nieb ezpiecme.

)dpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spoĄwczych pochodzenia zwierzęcego
)dpady ztnycia i przygotowywania surowców

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

02 02 02

)dpadowa tkanka zwier zęca

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne w pomieszczęniu w urządzetiu
chlodzącym.

02 02 03

Surowce i produkĘ nie nadające się do spożycia
iprzetwórstwa

02 02 04

)sady z zakładowych oczyszczalnt ścieków

02 02 81

)dp adowa tkanka zw ier zęca stan owiąca matęriał Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
;zczegolnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady
magazynowania odpadów innych niz
lrodukcji pasz mięsno * kostynych inne niz
niebezpieczne w pomieszczeniu w urządzentu
vymienione w 02 02 80
chłodzącym.

02 02 82

)dpady z produkcji mączki rybnej inne niŹ
łymienione w 02 02 80

02 02 99

nne nie wymienione odpady

02 02 01

Odpady se lektywnie magazy now ane
w pojemnikach w sęktorzę magazynowania
odpadów innych niŻ nieb ezpieczne.

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ niebezpieczne'

)dpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady
02 03

rochodzenia roślinnego, w tym odpady z owocó% warzyw' produktów zbożowych, olejów
adalnych, kakao, kawyo herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży
produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem
't2

02 03 0t

07)

izlamy z my cia, oczy szczanią obierania,
rdwirowywania i oddzielania surowców

02 03 02

)dpady konsęrwantów

02 03 03

)dpady poekstrakcyjne

02 03 04

]urowcę i produkty nie nadające się do spozycia
przetwórstwa

02 03 05

)sady z zakładowych oczyszczalni Ścieków

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady zprzetwórstwa
lroduktów roŚlinriych (zwyłączeniem 02 03 81)

02 03 81

)dpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 82

)dpady tytoniowe

02 03 99

nne nie wymienione odpady

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ niebezpieczne.
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02 04

)dpady z przemysłu cukrowniczego

02 04 01

)sady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 02

tJienormatywny węglan wapnia oraz kręda
:ukrownicza (wapno defekacyjne)

02 04 03

)sady z zakładowych ocryszcza|ni ścieków

02 04 80

il/vsłodki

02 04 99

nne nie wymienione odpady

02 05
02 05 01

)dpady z przemysłu mleczarskiego
]urowce i produkty nieprzydatne do spoŻycia oraz

tzętwarzania

02 05 02

)sady z zakładowych oczyszczalni Ścięków

02 05 80

)dpadowa serwatka

02 05 99

nne nie wymienione odpady

02 06

iurowce i produkty nieprzydatne do spozycia
przetwórstwa

02 06 02

)dpady konserwantów

02 06 03

)sady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 99
02 07

rlieprzydatne do wykorzystanta tłuszcze
nne nie wymienione odpady

)dpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty
rakao)

)dpady zmycia, oczyszczatia i mechanicznego
'ozdrabniania surowców

02 07 02

)dpady z desĘlacji spĘtualiów

02 07 03

)dpady z procesów chemicznych
]urowcę i produkty nie przydatne do spozycia

przetwórstwa

02 07 05

)sady z zakładowych oczyszcza7nl ścieków

02 07 80

Mytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne,
vywary

02 07 99

nne nie wymienionę odpady

03 01

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów innych niż niebezpieczne.

ipożrywczę

02 07 01

02 07 04

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ nieb ezpieczne.

)dpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

02 06 0t

02 06 80

odpady selekĘwnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ nieb ezpiec me.

odpady selektywnie magaz)nowanę
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ nieb ezptec zne.

)dpady z przetwórstwa drewna orazz produkc, ipłyt i mebli
)dpady kory i korka

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

03 0I 04*

lrociny, wióry ścinki, drewno, pĘta wiórowa
fornir zawieraj ące substancj e niebezpieczne

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

0l

rociny, wióry ścinki, drewno' płyta wiórowa
fornir inne niż wymienione w 03 01 04

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

03 01 01

03

05

03 01 80x

03 01 81
03 01 82
03

0l

)dpady z chemicztej przeróbki dręwna

awieraj ące substancj e niebezpieczne

)dpady z chemicznej przeróbki drewna innę niż
vymienione w 03 0l 80
)sady z zakładowych oczyszczalni ścieków
nne nie wymienione odpady

99

03 02

)dpady powstające przy konserwacji drewna

03 02 01*

]rodki do konserwacji i impregnacji drewna nię
nwieraj ące zw iązków chlorowc oorg aniczny ch

03 02 02*

03 0Ż 04*

{ieorganicznę środki do konserwacji
impregnacji drewna

03 02 05*

nne środki do konserwacji i impregnacji drewna
awierające substancje niebezpieczne
nne nie wymienione odpady

03 02 99

0l

03 03 05

)zlamy z odbarwiania makulatury

03 03 01

t{echanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki
nakulatury i tektury
)r

zeznaczor'e do recyklingu

)dpady szlamów defekosaturacyjnych

03 03 10

)dpady z włokaa, szlamy z włókien, wypeŁntaczy
powłok pochodzące z męchaticznej separacj i

03 03

)sady z zakładowych oczyszczalni Ścięków inne
liż wymienione w 03 03 l0

03 03 99

nne nię wymienione odpady

0l

04 01 02
04

0l

03*

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w Sektorzę magazynow ania
odpadów innych niŹ niebezpiecme.

izlamy z procesów bielenia podchlorynem lub
}zlamy z innych procesów bielenia

04 01

magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

:hlorem

03 03 8r

04 01

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze

)dpady z sortowania papieru i tektury

03 03 09

03 03 80

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

)dpadyzkoryidręwna
)sady i szlamy z produkcji celulozy metodą
liarczynową (w tym osady ługu zielonego)

11

innych niŻ tieb ezpieczne.

)dpady z produkcji orazzprzetwórstwa masy celulozowejo papieru i tektury

03 03 0Ż

03 03 08

odp adów

lawieraj ące zw iązki chlorowcoorg ani czne

Wetaloorganicznę środki do konserwacj i
impregnacji drewna

03 03

odpady selektywnie magazynowanę

w pojemnikach w sęktorzę magazynowania

lrodki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 03*

03 03

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)dpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
)dpady zmizdrowania (odzierki i dwoiny
vapniowe)
)dpady z wapnienia
)dp ady
'

z odtłuszczania

zaw ier aj ące
ozpuszczalt7ki (bez fazy ciekłej )

Odpady selektywnie magazynowane
w po.jemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ niebezpieczne.

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

04 01 04

3rzeczka garbująca zawierająca chrom

04 01 05

)rzęczka garbująca nie zawierająca chromu

04

0l

06

04 0t 07

)sady zawierające chrom, zwłaszcza
,- zakładowy ch oczy szczalni Ścieków

04 01 08

)dpady skóry wygarbowanej zawierające chrom
wióry obcinki, pył ze szlifowania skór)

04 01 09

)dpady z polerowania i wykaiczania

04 01 99

nne nię wymienione odpady

04 02
04 0Ż 09
04 02 10

04 02 14*

04 02

.l

6*

l7

np. tłuszcze, woski)

ady z w ykanczatia zaw ier aj ąc e
o zp uszc zaltik i org aniczne

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budyrku).

)dpady zwykanczania inne niz wymienione

Odpady magaz),'nowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz

) dp

04 02 14

]arwniki i pigmenty zawierające substancje
ńebezpiecme

]arwniki i pigmenty inne niz wymienione

v040216

)dpady z zakładowy ch oczy szczalni Ścięków
lawierające substancje niebezpieczne

04 02 20

)dpady z zaL<ładowych oczyszczalni Ścięków inne
fż wymienione w 04 02 19

04 02 21

)dpady z nieprzetw orzonych włókien teksĘlnych

04 02 22

)dpady z przetw orzonych włókien tekstylrrych

04 02 80

)dpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

04 02 99

nne nię lłymienione odpady

)sady z odsalania

05 01 03*

)sadv z dna zbiorników

0l

04*

05

0l

05*

05 01 06*

n

iebezpieczne.

Odpady magaz)mowane w pojemniku w sektorze
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
n

iebezpieczne.

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niż niebezpiecme.

)dpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej

05 01 02*

05

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów inrrych niż niebezpieczne.

iubstancj e organiczne z produktów natura|nych

04 02 l9*

05 01

emnikach w sektorze magazytow ania
ów innych niŻ nieb ezpi eczne.

odpad

)dpady materiałów złoŻonych (np. tkaniny
mpręgnowane, elastomery plastomery)

^ł

04 02

poj

)dpady z przemysłu tekstylnego

'

04 02 15

odpady selektywnie magazynowanę

)sady nie zawiera1ące chromu, zwłaszcza
,' zal<ładory ch o c zy szc zalni śc iekó w

waśne szlamy z procesów alkilowania

ilycieki ropy naftowej
laolejone osady z konserwacji instalacji lub

rządzeil

05

0l

07x

05

0l

08*

nne smołv

05

0l

09*

)sadv z zakładowvch ocrvszczalti ścieków

waśne smoĘ

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecmych (w budynku).

.awierające SubStancję niebezpieczne
05

0l

10

05 01 11*
05 0t l2*

05
05

0l

13

0l

14

05 01 15*

05 01

ló

)sady z zakładowych oczyszcza|I.ti ścięków innę
tiż wynienione w 05 01 09

odpady selekĘwnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów nieb ezpie człtych (w budynku).

{opa naftowa zawierająca kwasy

)sady z uzdatnianja wody kotłowej

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odp adów innych niŻ nieb ezpieczne.

)dpady z kolumn chłodniczych

hŻyte naturalne materiaĘ filtracyjne (np. gliny,

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazy now ania odpadów niebezpiecznych

ły)

(w budynku).

)dpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy
raftowej

litum

05 0t 99

nne nie wymienione odpady

05 06 01*

magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

)dpady z alkalicznego oczyszczania paliw

05 01 17

05 0ó

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sęktorzę magazynowania
odpadów innych tiŻ nieb ezpieczte.

)dpady z pirolitycznej przeróbki węgla
lwaŚne smołv

05 06 03*

nne smołv

05 06 04

)dpady z kolumn chłodniczych

odpady selekĘwnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze.magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

05 06 80*

)dpady ciekłę zawierające fenole

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

05 06 99

nne nie wymienione odpady

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

05 07
05 07

0l*

)dpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
)sady zawierające rtęć

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budpku).

0s 01 02

)dpady zawieraj ące siarkę

05 07 99

nne nie wymienione odpady

06

0l

)dpady z produkcji, przygotowaniao obrotu i stosowania kwasów nieorganicźnych

06 01

0l*

was siarkowy i siarkawy

0l

02*

was chlorowodorowv

06 01 03*

was fluorowodorowv

06

06

0l

04*

0ó 01 05*

Odpady selektywnie maga4'.nowane
w poJemnlkach W sektorzę magazynowanla
odpadów innych n1Ż nieb ezpieczne.

lwas fosforowy i fosforawy

odpady selektywnie magazynowanę
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

was azotowy i azotaw

06 01 06*

nne kwasy

06 01 99

nne nie wymienione odpady

odpady magazyftowafie w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

06 02

)dpady z produkcji' przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków

06 02 01*

Wodorotlenek wapniowy

06 02 03*

ily'odorotlenek amonowy

06 02 04*

Wodorotlęnek sodowy i potasorłry

06 02 05x

nne wodorot|ęŃi

06 02 99

nne nię wymienione odpady

06 03

odpady se lektywnie magazy now anę
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).
Sdpady maga4mowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niŻ
niebezpieczne.

)dpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania so|i i ich roztworów oraz tlenków
netali

0603 t1* ]ole i roŻwory zawierające cyjanki
06 03 13x

06 03 14

06 03 15*
06 03 16
06 03 99
0ó 04

iole i roŹwory zawierające mętalę cięzkie
iole i roztwory inne niż wymienione w 06 03

11

)dpady magazynowane w po.iemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

06 03 13

fleŃi metali

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze

zavłierające metale ciężkie

flenki metali inne niż wymienione w 06 03

magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
Odpady selektywnie magazynowane

15

nne nie wymienione odpady

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ nieb ezpieczte.

)dpady zawierające metale inne niż wymienione w 06

06 04 03*

)dpady zawieraj ące arsen

06 04 04*

)dp ady zaw ier aj ąc e rtęć

0ó 04 05*

)dpady zawierające inne metale cięŹkie

06 04 99

Odp ady se lektywnie magazynow ane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

nne nie lłYmięnionę odpady

03

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budyrku).

odpady magazyuowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów innych niż
n

0ó 05
0ó 05 02x

0ó 05 03

06 06

06 06 02*

06 06 03
06 06 99
06 07

iebezpieczne.

)sady z zakładowych oczyszczalni Ścieków
)sady z zakładowych oczyszczalti Ścieków
zaw ier aj ąc

e sub stancj e niebezp iecme

)sady z zakładowych oczyszczaki Ścięków inne
fz wymienione w 06 05 02

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

)dpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych

rrocesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
)dpady zawierające niebezpieczne siarczki

)dpady zawierające siarczki inne niż wymienione

v060602

nnę nię wymięnionę odpady

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ nieb ezpieczne.

)dpady z produkcji' przygotowania' obrotu i stosowania chlorowców orazz chemicznych
rrocesów przetwórstwa chloru

06 07 01*

)dpady azbęstowę z elektr o\izy

06 07 02*

ń/ęgiel akĘwny z produkcji chloru

0ó 07 03*

)sady siarczanu baru zawierające rtęć

06 07 04*

{oztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

06 07 99

nne nie wymienione odpady

06 08
06 08 02*

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

Odpady magazytowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

)dpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
)dpady zawier ające niebezpieczne silikony

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

06 08 99

06 09

06 09 02

06 09 03*

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

nnę nie wymienione odpady

)dpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz

l chemicznych procesów przetwórstwa fosforu

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę

1użel fosforowv

magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

)oreakcyj ne odp ady zw iązków wapnia
lawieraj ące lub zanieczys zczonę substanc.i ami

riebezpiecznymi

06 09 04

06 09 80

rosfogipsy

06 09 8t

rosfogipsy wymieszane z żuŻIami, popiołami
laleniskowymi i pyłami z kotłów (zwyłączetiem
lyłow z kotłów wymienionych w 10 01 04)

06 09 99

nne nie wymienionę odpady

06 l0 02*

06 10 99
06

11

0ó 11 01

ll
06 ll
06

magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)oreakcyjne odpady związków wapnia inne niz
vymienione w 06 09 03 i 06 09 80

06 r0

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze

odpady selektywnie magazynowanę
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ niebezpieczne.

)dpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych'
l chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
) dp

ady zaw ier aj

ąc

e sub stancj e nieb e zpie

czte

magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budytku).

nne nie wymienione odpady

)dpady z produ

odpady magazyłrcwane w pojemniku w sektorze

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

kcj i pigmentów or az zmętniaczy nieorganicznych

)oreakcyjne odpady związków wapnia z produkcj
lwutlenku tytanu

80

)dpady z produkcj i związków cyrkonu

81

)dpady z produkcji związków chromu

06

tl

82

)dpady z prodŃcji związków kobaltu

06

ll

83

)dpadowy

06

tl

99

nnę nie wymienione odpady

sjar czan

żelazowy

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niż nieb ezpie cme.

)dpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych

06 13
06 13 01*

',Iieorganiczne środki ochrony roślin (np.
lestycydy), środkido konserwacji dręwna oraz

06 13 02*

LuŻyĄy

nne biocydy

węgiel

aĘwny (zwylączeniem

odpady magazytowane w pojemniku w sęktorze

06 13 03

)zysta sadza

06 13 04*

)dpady z przętw arzania azbestu

06 l3 05*

06 t3 99

06 07 02)

odpady selektywnie magazynowanę
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odp adów rieb ezpiecznych (w b udynku).

magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania

) adza zaw ier ająca lub zanie czy szczona
,ubstancjam i n iebezpiecznymi

odpadów niebezpiecznych (w budynku).
Odpady magaz)mowane w pojemniku w sektorze
magaz)mowania odpadów innych niz

nne nie wymienione odpady

niebezpieczne.

)dpady z produkcji' przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłt

07 01
07 0t 0t

:hemii organicznei
*

0'7

01 03*

07

0l

04*

07 0t 0'7*
07 01 08*

Mody popłuczne i ługi macierzyste

(ozpuszczalnik
: przemywania

chlorowcoorg anicme,

ro

ztw

ory

ciecze macierzyste

nne rozpuszc zalntki organicme, roztwory
'.

przemywania i ciecze macierzyste

)ozostałoŚci podesĘlacyjne i poreakcyjne
ławieraj ące zw iązki chlorowców

nne pozostałościpodestylacyjne i poreakcyjne

07

0l

09*

Lużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające
.'wiązki chlorowców

07

0l

l0*

tttte

07

0l

11*

07 01 12

zuŻyte sorbenty i osady pofiltracyjne

)sady z zakładowych oczyszczalni Ścięków
lawieraj ące substancj e niebezpieczne

)sady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne
riz wymienione w 07 01 11
Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji

07 01 80

riebezpiecznych (inne niz wymienione

07 01 99

nne nie wymienione odpady

07 02
07 02 0t*
0'7

02 03*

07 02 04*

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazl.nowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

ł 07 01 08)

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ nieb ezpieczte.

)dpady z produkcjio przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczukórł
włókien syntetycznych

il/ody popłuczne i ługi macierzyste

{ozpuszczalnik
r przemywania

chlorowc o org uticzne, roztwory
ciecze macierzyste

nne rozpuszczalniki organiczne, roztwory
.

przęmywania i ctecze macierzyste

07 02 07*

)ozostałościpodestylacyjne i poreakcyjne
lawieraj ące zw iązki chlorowców

07 02 08*

nne pozostałościpodesĘlacyjne i poreakcyjne

01 02 09*

,'wivki chlorowców

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

07 02 10*
0'7

02 1I*

0'/ 0212
07 02 13
07 02 l4*

07 02 1s

0'7

0216*

nnę z]JŻytę Sorbęnty i osady pofiltracyjne

)sady z zakładowych oczyszczalni ścieków
lawieraj ące substancj e niebezpieczne

)sady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne
tiz wymienione w 07 02 1l

)dp ady tworzyw sztuczny ch

)dpady z dodatków zawterające substancje
riebezpieczne (np. plastyfikatory stabilizatory)
)dpady z dodatków inne niŹ wymienione

v070214

)dpady zawierające niebezpieczne silikony

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niż nieb ezpieczne.

3dpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magaz}mowania odpadów niebezpieczrry ch
(w budynku).

0'7

02 11

)dpady zawierające silikony inne niz wymienione

v010216

07 02 80

)dpady zprzemysługumowego i produkcji gumy

0t 02 99

nne nie wymięnione odpady

07 03

)dpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz
rigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)

07 03 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 03 03*

{ozpuszczalniki chlorowco organtczne, roztwory
. przęmywatia i cleczę macierzyste

07 03 04*
01 03 07*
07 03 08x
07 03 09*

nne rozpuszczalniki organiczne, roztwory
przemywania i cięcze macierzyste

.

)ozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne
ięki chlorowców

ławieraj ące zw

nne pozostałościpodesĘlacyjne i poreakcyjne

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sektorze magazynowania
odp adów nieb ezpiecztych (w budynku).

Zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierĄące

;wiązki chlorowców

01 03 10*

nne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 03 1lx

)sady z zakładowych oczyszcza\ni ścieków
nwierające substancje niebezpieczne

01 03 12

)sady z zakładowych oczyszcza\ni ścieków inne
riz wymienionę w 07 03 11

01 03 99

.nne

07 04

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niż nieb ezpie czne.

nie wymienione odpady

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze tnagazynowania
odpadów innych niż niebezpieczne.

)dpady z produkcji, przygotowaniao obrotu i stosowania organicznych Środków ochrony
:oślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09)' środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem

)3 02) i innych biocydów
07 04 01*
0'7

04 03*

07 04 04*

0"7

04 01*

Wody popłucme i ługi macierzyste

\ozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory
7'

przęmywania i cięcze macierzyste

.nne rozpuszczalniki organiczne, roźWory
,'

przemywar'ia i cięczę macierzyste

)ozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne
ław i eraj ące zw ięki chlorowc ów

Odpady selektywnie magazynowane
emnikach w sektorzę magazynow ania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).
poj

07 04 08*
07 04 09*

nnę pozostałościpodestylacyjne i poreakcyjne

Luzyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające

:wiązki chlorowców

07 04 l0*

nne zvż'Ąe sorbenty i osady pofiltracyjne

07 04 1t*

)sady z zakładowych oczyszczalni ścieków
:awieraj ące substancj e niebezpieczne

01 04 12

)sady z zakładowych oczyszczalni ścięków innę
riz wymienione w 07 04 11

0'7

04 13*

)dpady stałe zaw ierające substancj

e

liebezpieczne

07 04 80*

)rzetęrminowane Środki ochrony roŚlin I i II klasy
'oksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

07 04 81

)rzetęrminowanę Środki ochrony roŚlin inne niż
łymienione w 07 04 80

07 04 99

nne nte wvmlentone odpady

07 05
07 05 01*
0'7

05 03*

0'7

05 04*

{ozpuszczalnik
r przemywania

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niż niebezpiecme.

ciecze macierzyste

rozpuszczalniki or gaticzne, roztwory
przęmywatia i ciecze macierzyste

.nne
.

nne pozostałościpodestylacyjne i poreakcyjne

07 05 09x

luzy'te sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające
,'wiązki chlorowców

07 05 l0*

Wrc ZxŻyte sorbenĘ i osady pofiltracyjne

07 05 11*

)sady z zakładowych oczyszczalni Ścieków
nwierające substancje niebezpieczne

0't 05 12

)sady z zakładowych oczyszczalni ścieków innę
ilż wymienione w 07 05 11

07 05 81

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorzę magazynowania
odpadów tieb ezpie cznych (w budynku).

ch1orowcoorg anicme, roŻwory

07 05 08*

0'/ 05 g0*

niebezpiecme.

Mody popłuczne i ługi macierzyste

)ozostałościpodestylacyj ne i poreakcyj ne
awieraj ące zw iązki chlorowców

01 0s t4

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz

)dpady z produkcji' przygotowaniao obrotu i stosowania farmaceutyków

07 05 07*

07 05 13*

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

)dpady stałe zawierające substancje

ilebezpiecme

)dpady stałe inne niż wymienione w 07 05 l3

)dpady ciękłę zawieraj ące substancje
ilebezpieczne

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
fia$azln:owania odpadów innych niz
niebezpieczne.
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazyrow ania odpadów niebezpiecznych
(w budpku).

)dpady ciekłe inne niz wymienione w 07 05 80
Odpady selektywnie magazynowane

07 05 99

nne nie wymienione odpady

w pojemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów innych tiŻ nieb ezpieczne.

07 06
07 06 01*
07 06 03x

)dpady z produkcji, przygotowaniao obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł,
letergentów, środków dezynfekuj ących i kos metyków
Wody popfuczne i ługi macierzyste

Lozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory
. przemywania

i ciecze macierzyste

07 06 04*

nne rozpuszczalniki organiczne, roztw ory
.przemywania t cieczę macierzyste

07 06 07*

)ozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne
nwieraj ące zw iązki chlorowców

07 06 08*

nne pozostałoŚci podestylacyjne i poreakcyjne

07 06 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające
,'wiązki chlorowców

07 06 l0*

nne zuŻyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 06 l1x
07 06 12

)sady z zakładowych oczyszczalni Ścięków
lawierające substancje niebezpieczne

)sady z zakładowych oczyszcza|ni Ścieków inne

ilz wymienione w 07 06 l1

07 06 80

Lięmia bieląca z rafinacji oleju

07 06 8r

wroty kosmetyków i próbek

01 06 99

nne nie wymienione odpady

07 07
07 07

0l*

a1 07 03*
07 07 04*

Wody popłuczne

iługi macierzyste

{ozpuszczalnik
l przemywania

chlorowcoorg aniczte, roztwory
ciecze macierzyste

nne rozpuszczalniki organiczne, roztwory
przęmywania i cięczę macierzyste

1

)ozostałościpodesĘlacyjne i poreakcyjne
mi eraj ące zw i ązki chlorowców

07 07 08*

nn e p

07 0'7 09*

luzyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające
,'wlązkt chlorowców

07 07 10*

nne zuż7Ąe sorbenty i osady pofiltracyjne

07 0'7 1r*

)sady z zakładowych oczyszczalni ścieków
nwierające substancje niebezpieczne

07 01 12

)sady z zakładowych oczyszczalni ścięków innę
ńz wymienionę w 07 07 l1

0l

08 01 11*

08 01 12

ozostałości podestyl acyj ne i poreakcyj ne

nne nię wymienione odpady

01 99

08

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sęktorze magaąmowania
odpadów innych niŻ nieb ezpieczne.

)dpady z produkcjio przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów
:hemicznych

07 01 01*

0'7

odpady selektywnie magazynowanę
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

odp ady se lektywnie magazyrrow aflę
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ niebezpieczne'

)dpady z produkcji, przygotowaniao obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
)dpady farb i lakierów zawierających
ozpuszczalniki organiczne lub innę substancje
liebezpieczne
'

)dpady farb i lakierów inne niz wymienione

v0801

11

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazyftow ania odpadów niebezpiecznych
(w budytku).

Odpady magazyflowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

izlamy z usuwania farb i lakięrów zawierające

08

0t t3* 'ozpuszczałtiki organiczne lub inne

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

substancje

riebezpieczne
08 01 ł4

08

0l

Sdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz

izlamy z usuwania farb i lakierów innę niz
łymienione w 08 0l 13

n

}zlamy wodne zawierające farby i lakiery
15*

08 01 16

lawieraj ąc e r ozp uszc zalniki organ ic znę l ub i nnę
iubstancj e niebezpieczne

izlamy wodne zawierające farby i lakiery innę niż
vymienione w 08 01

15

08 01 17*

)dpady z usuwania farb i lakierów zawierĄące
ozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
ilebezpieczne

08 01 18

)dpady z usuwania farb i lakięrów innę niz
vymienione w 08 0l 17

08

08

08

08

0l l9x
0l

0l

0l

20

21*

99

08 02
08 02 0r

08 02 99
08 03
08 03 07
08 03 08

08 03 72*

08 03 13

08 03 l4*

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

e

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

lawiesiny wodne farb lub lakierów inne niz
vymienione w 08 01 19

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

7'mywacz farb lub lakierów

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorzę

nne nie wymienione odpady

magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

)dpady z produkcji' przygotowania, obrotu i stosowania innych powlok (w tym materiałów

:eramicznych)

)dpady proszków powlekaj ących

08 02 02
08 02 03

magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

ławiesiny wodne farb lub lakierów zawierające
ozpuszczalniki organiczne lub inne substancj
febezpieczne

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze

'

'

iebezpieczne.

odpady selektywnie magaz}mowanę
pojemnikach w Sektorzę magazynowania
odpadów innych ltiż tiebezpieczne.

lawiesiny wodne zawierające materiały
:eramicznę
nnę nię wymienione odpady

)dpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
}zlamy wodne zawierające farby drukarskie

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sęktorzę magazynowania
odpadów innych niż niebezpieczne.

)dpady ciekłe zawierające farby drukarskie
)dpady farb drŃarskich zawieraj ące sub stancj
riebezpieczne

e

)dpady farb drukarskich inne niz wymienione

v0803

12

zlamy farb drukarsk cb zaw
riebezpieczne
)

i

i

er aj

ące sub stan cj e

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budpku)

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów irurych niz
niebezpieczne.
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

08 03

ls

,v

08 03 14

08 03 16*

LuŻyte roŻwory trawiące

08 03 17*

)dpadowy toner drukarski zawieraj ący substancj

0803 t8

08 03 t9*

)dpadowy toner drukarski inny niż wymieniony

v0803 l7

Zdyspergowany olej zawierający substancj
riebezpieczne

e

08 03 99

nne nie wymienione odpady

08 04 11*

08 04 12

08 04

08 04 t6

)dpadowe kleje i szczeliwa zawierające
'ozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

)dpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow ania odpadów ni eb ezpiecznych
(w budyrku).

cdpady magazyflowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

ł080409

)sady z klejów i szczęliw zawierające
zpuszczalniki organi czne lub inne
ilebezpieczne
o

'

sub stancj e

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)sady z klejów i szczęliw inne niż wymienione

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magaąmowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

Jwodnione szlamy klejów lub szczeliw

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

v080411

Jwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż
vymienione w 08 04 13
)dpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające
ozpuszczalniki organiczne lub inne substancj e
riebezpieczne
'

)dpady ciekłe klejów lub szczęliw inrre niz
vymienione w 08 04 15

08 04 r7*

)lej Żywiczny

08 04 99

nnę nie wymienione odpady

08 0s

Odpady selektywnie magazynowane

)dpady z produkcji, przygotowania' obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki
lo impregnacji wodoszczelnej)

iubstancje niebezpieczne

08 04 15*

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niz niebezpiecme.

l3x lawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne

08 04 14

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magaą..nowania odpadów innych niż
n iebezpieczne.

19

riebezpieczne

08 04 10

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odp adów nieb ezpie cznych (w budynku).

e

Zdyspergowany olej inny niz wymieniony

v0803

08 04 09*

odpady selekĘwnie magazynowane

tiebezpieczne

08 03 80

08 04

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

)zlamy farb drukarskich inne niz wymienione

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budpku).

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

odpady magazyngwane w pojemniku w sęktorzę
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budlmku)
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

)dpady nie ujęte w innych podgrupach grupy 08

08 05

09 01
09 01 01*
09

0l

02*

09

0l

03*

0l

09

04*

09 01 05*
09 01 06*
09 01 07
09 01 08
09 01 10

0l

09

09

11*

0r t2

09 01 13*
09 0t 80*
09

0l

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych

0lx )dpady izocyjanianów

99

10 01

l0 01 0l

(w budpku).

)dpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
Modne roŹwory wywoływaczy i aktywatorów
Modne roŹwory

wywoĘwaczy dopŁy

rffsetowych

łoztwory wywoĘwaczy opar1ych na
'oąuszczalnikach
ŁoŻwory vtrwalaczy

odpadów niebezpiecznych (w budyrrku).

Łoztwory wybielaczy i kąpieli wybielającortrwalających
)sady z zakładowych oczyszczalni ścięków
:awierające srebro

}łony i papier fotograftcmy zawierające srebro
ub związki srebra

}łony i papier fotograftczny nie zawierające
irebra

\paraty fotograficme jednorazowego uzytku bez
\paraty fotograficzne jednorazowego uzltku
awierające baterie wymienione w 16 06 01,

60602 lub

\paraty fotograficzne jednorazowego uży'tku
:awierające baterie inne niz wymienione

v0901

11

)dpady ciękłę z zakładowej regeneracji srebra
nnę niz wymienione w 09

0l

0ó

)rzeterminowane odczynniki fotograficzne

10 01 07

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania

odpadów niebezpiecznych (w budynku).

magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

)dpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy
te)
LuŻIe' popioły paleniskowe i

pyĘ z kotłów

zwyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych
v 10 01 04)
)opioły lotne z torfu i drewna nie poddanego
lbróbce chemicznej

05

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorzę

nne nie wymienione odpady

l0 0l

l0 0r

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazyrow ania odpadów niebezpiecznych
(w budpku).

16 06 03

10 01 02

10 01 04*

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sęktorze magazynowulia
odpadów innych tiż nieb ezpieczne.

raterii

)opioĘ lotne z węgla

03

odpady selektywnie magazynowanę

w pojemnikach w sektorze magazynowania

)opioĘ lotne i pyły z kotłów zpa|iw pĘnnych
itałe odpady z wapniowych mętod odsiarczania
;azów odlotowych
)rodukty z wapniowych metod odsiarczania
;azów odlotowych odprowadzane w postaci
;zlamu

odpady selektywnie magazynowanę
pojemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów innych niż niebezpiecme.

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŹ niebezpieczne.

t0 01 09*

(was siarkowv

l0 01

13*

)opioły lotnę z emulgowanych węglowodorów
;tosowanych jako paliwo

0l

t4*

t0

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

)opioĘ paleniskowe, Żużlę i pyĘ z kotłów
le współspalan ia zaw ier ające sub stancj e

riebezpieczre
10 01 15

l0 01

10 01

16*

l7

10 01 18*

l0 01

19

l0 01 20*

l0 0t 2t

)opioĘ paleniskowe, ŻuŻIę i pyły z kotłów
le współspalania inne niż wymienione w l0 01

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
14

)opioły lotne ze współspalania zawierujące
rubstancj e

niebezpieczne

cdpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów imych niŹ
niebezpieczne.

)dpady z oczy szczania gazów odlotowych
lawierające substancj e niebezpieczte

cdpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)dpady z oczy szczalia gazów odlotowych inne
riz wymienione w l0 01 05, 10 0l 07 i 10 01 18

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

)sady z zakładowych oczyszczalni Ścieków
awieraj ące substancj e niebezpieczne
)sady z zakładowych oczyszczalni Ścieków innę
tiz wymienione w l0 0l 20
Jwodnione szlamy z czyszczeniakotłów
lawierające substancje niebezpieczne

10 01 23

Jwodnionę szlamy z czyszczenia kotłów innę niz
vymienione w 10 0122

t0 01 24

)iaski ze złóżfluidalrlych (z wyłączeniem
r0 01 82)

l0 0t 25

)dpady z przechowyw ania i przy gotowania paliw
lla opalanych węglem ęlęktrowni

t0 01 26

)dpady z lzdatniania wody chłodzące.j

10 01

8l

10 01 82

lięszanki popiołowo-zużlowe z mokrego
ldprowadzania odpadów paleniskowych
v{ikrosfery z popiołów lotnych

vlieszaniny popiołów lotnych i odpadów staĘch z
vapniowych mętod odsiar czania gazów
ldlotowych (metody suche i półsuche
ldsiarczania spalin oraz spalanie w złożu

iuidaln1łn)
10 01 99

l0

02

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)opioĘ lotne ze współspalania innę niż
vymienione w l0 0l 16

r0 0r 22*

10 01 80

magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

nne nie wymienione odpady

)dpady z hutnictwa żelaza i stali

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

Odpady selektywnie magazynowane

rnipmnikach rv ccLfnrze m2 027\/nnwl
odpadów innych niż niebezpieczne.

10 02

0l

t0 02 02
10

02 07*

10 02 08
10

02 l0

10 02

llr

I0 02 t2

10 02 13*

LuŻle z procesów wytapiania (wielkopiecowe,
italownicze)
t{ieprzerobionę Żuż\ę z innych procesów

)dpady stałe z oczy szczania gazów odlotowych
lawierające substancje niebezpieczle
)dpady stałe z oczy szczania gazow odlotowych
nne niz wymienione
L

gor

zelina wal

c o

w l0 02 07

wnic za

)dpady zuzdatniania wody chłodzącej inne niz
vymienione w l0 02 1l

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niŹ
niebezpieczne.

)zlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania
;azów odlotorłych zawierające substancje

l0 02

nne szlamy i osady pofiltracyjne

10 02 80

'-gary z hutnictw a Żelaza

r0 02 8l

)dpadowy siarczan Żelazawy

t0 02 99

nne nie wymienione odpady

t0 03 04*

Odpady selektywnie magazynowane

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)zlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania
;azów odlotowych inne niz wymienione
,ł l0 02 13

10 03 0Ż

magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)dpady z uzdatn'iania wody chłodzącej
lawierające oleje

I0 02 t4

10 03

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze

w po.jemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ niebezpieczne.

febezpiecme

15

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorzę magazynowania
odpadów innych ttiŻ nieb ezpieczne.

odpady magazyflowane w pojemniku w sęktorzę
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

Odpady selektywn i e md gazy now ane
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niż nieb ezpieczne.

)dpady z hutnictwa aluminium
)dpadowe anody

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

7'uŻIe

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych

z produkcji pierwotnej

(w budiłiku).

l0 03

05

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż

)dpady tleŃu glinu

n

t0 03 08*

jłonę Żużle z produkcji wtórnej

10 03 09*

]zarne koŻuchy żużlowe z produkcji wtórnej
|gary z wytopu o właściwościachpalnych lub

10 03 15*

vydzielające w zetknięciu zwodągazy palne
n iebezpiecznych ilościach

iebezp ieczne.

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budpku).

v

10

03 16

l0 03 l7*

l0 03

18

7.9ary

zwltopu inne niz wymienione w

10 03 15

)dpady zawierające smołę z produkcji anod

)dpady zawierające węgiel z produkcji anod inne
riż wymienione w 10 03 17

cdpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

cdpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

10

l0

03 l9*

03 20

t0 03 21*

>yĘ z gazow odlotowych zawierĄące
substancję

tiebezpieczne

10 03 23*

l0 03 Ż4

10 03 25*

10 03 26

10 03 27*

l0 03 28

10 03 29*

>yĘ z gazow odlotowych innę niż wymienione

vl00319

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

nne cząstki stałe i pyły (łącmie zpyłami
l mĘnów kulowych) zawierające substancje

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow afiia odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

nne cząstki stałe i pyĘ (łącznie zpyłami
l mĘnów kulowych) inne niz wymienione

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

)dpady stałe z oczy szczatia gazów odlotowych

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow ania odpadów niebezpiecznych

vI0032l

lawierające substancje niebezpieczne

)dpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
nne niz wymienione

w

10 03 23

niebezpieczne.

izlamy i osady pofiltracyjne zoczyszczania

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

3azów odlotowych inne niŻ wymienione

v100325

)dpady z uzdatniania wody chłodzącej
nwierające oleje

)dpady zuzdatniania wody chłodzącej inne niz
vymienione w 10 03 27

)dpady Zprzetwarzania słonych żużlii czamych
cożuchów żuŻlowy ch zawieraj ące sub stancj e
tiebezpieczne

l0 03 99

nnę nię wymienione odpady

10 04

)dpady z hutnictwa ołowiu

łłl0 03 29

0l*

LuŻIę z produkcji pierwotnej i wtórnej

04 02*

1gary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 03*

cdpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów innych niz
Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)dpady zprzętwarzania słonych ŻuŻ1i i czamych
<ożuchów żużlowychinnę niż wymienione

10

(w buĄnku).

)zlamy i osady pofi ltracyjne z oczy szczania
;azów odlotowych zawierające substancje
riebezpieczne

l0 03 30

10 04

magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

tiebezpieczne
10 03 22

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow ar'ia odp adów niebezpiecznych
(w budynku).
3dpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów inrrych niz
niebezpieczne.

Jdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow arlia odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niż nieb ezpieczte.

Wapno zawierające związki arsęnu (arsenian

łapniowy)

10 04 04*

>yĘ z gazów odlotowych

10 04 05x

nne cząstki i

t0 04 06*

)dpady stałe z oczy szczania gazów odlotowych

10 04 0'7*

)zlamy i osady pofiltracyjne zoczyszczania
3azów odlotowych

10 04 09*

)dpady z uzdatrliania wody chłodzącej
lawierające oleje

pyĘ

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

l0 04 l0

)dpady zuzdatniatia wody chłodzącej inne niż
vymienione w l0 04 09

t0 04 99

nne nie wymienione odpady

10 05

)dpady z hutnictwa cynku

l0 05

01

Lużle zprodukcji pierwotnej i wtórnej
zwyłączeniem 10 05 80)

10 05 03*

>yĘ zgazów odlotowych

t0 05 04

nne cząstki i

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niż rlieb ezpieczne.

Jdpady magazynowane w pojenrniku w sektorze
magazyfiowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

Sdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
3dpady magazpowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz

pyĘ

n

t0 05 05*

l0 05 06*
l0 05

08*

)dpady stałe z oczyszczatia gazów odlotowych

izlamy i osady pofiltracyjne zoczyszczania
;azów odlotowych
)dp ady z uzdafitlania wo dy chłodzącej

)dpady zlzdatnimia wody chłodzącej inrre niz
vymienione w 10 05 08

l0 05

|gary z wytopu o właściwościachpalnych lub
vydzielająca w zetknięciu zwodągazy palne w
riebezpiecznych i1oŚciach
1gary inne niz wymienionę w 10 05

10 05 80

Zuzle granulowafle z pieców szybowych oraz
ł'uŻlęz pieców obrotowych

10 05 99

nnę nle wymlen1onę odpady

10 06

)dpady z hutnictwa miedzi

l0 06

02

LuŻIe z produkcji pierwotnej i wtórnej

Lgary zprodukcji pierwotnej i wtórnej

10 06 03*

>yĘ z gazów odlotowych

r0 06 04

nne czą$tki i

10 06 06x

)dpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

l0 06 07*
t0 06 09*
10

06 10

pyĘ

izlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania
;azów odlotowych

)dpady z uzdatniatia wody chłodzącej
nwierające oleje
)dpady zuzdatniatia wody chłodzącej inne niż
vymienione w 10 06 09

t0 06 80

LuŻ1e szybowe i granulowane

r0 06 99

nne nie wymienione odpady

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

odpady magazytowane w pojemniku w sęktorze
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

l0

10 05 1l

10 06 01

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w bud1nku).

awierające oleje

10 05 09

10*

iebezpieczne.

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niż niebezpieczne.

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niż niebezpiecme.

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

Jdpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpiecznd.

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

odpady selektywnie magazynowanę
w pojemnikach w sektorzę magazynowania
odpadów innych niż niebezpieczne.

10 07

)dpady z hutnictwa srebra' złota i platyny

10 07 01

Zużle z produkcji pierwotnej i wtórnei

r0 01 02

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 03

)dpady stałe z oczyszczanta gazów odlotowych

10 07 04

.nne cząstki i pyły

10 07 05

10 07

0l*

10 07 08
10 07 99

10 08
10 08 04

odp ady selektywnie magazynow aflę
pojemnikach w sektorze magaą.łrowania
odpadów innych niż niebezpiecme.

izlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania
;azów odlotowych
)dp ady z uzdatniania wody chłodzącej

lawierające oleje

)dpady zuzdatniania wody chłodzącej inne niż
vymienione w l0 07 07

nnę nie wymienione odpady

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

odpady selektywnie magazynowanę
w pojemnikach w sektorze magazynowanta
odpadów innych niŻ niebezpieczne.

)dpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
)ząstki i pyły

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magaz)mowania odpadów innych niż

niebezpieczne.
10 08 08*

10 08 09

jłone żużlez produkcji pierwotnej i wtórnej

nnę Żuż|e

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
Odpady magar>mowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz

ntebezpieczne.
10 08 t0*

10 08

10 08

ll
l2x

1gary z wytopu o właściwoŚciach palnych lub
uydzielająca w zetknięciu zwodągazy palne w

riebezpiecznych iloŚciach

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

|'gary inne niż wymienionę w 10 08 10

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz

niebezpieczte.
)dpady zawierające smołę z produkcji anod

10 08 t3

)dpady zawierające węgiel z produkcji anod inne
riż wymienione w 10 08 12

10 08 14

)dpadowe anody

10 08

l5x

10 08 t6

t0 08 l7x

?yĘ zgazów odlotowych zawierające substancje
tiebezpieczne

?yĘ z gazów odlotowych innę niz wymienione
,v 10

08

15

izlamy i osady pof,rltracyjne z oczyszczatia
lotowych zawierające substancje
;azów
riebezpieczne
od

izlamy i osady pofiltracyjne zoczyszczania
10 08 18

;azów odlotowych inne niz wymienione
,v l0 08 17

cdpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazytowania

odpadów innych niż niebezpieczne.

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
Odpady magarqowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów inrrych niz

niebezpieczne.

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowan ia odpadów niebezp iecznych
(w budynku).

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów innych niz
ntebezpieczte.

08 19*

10

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magaąmowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)dpady z uzdattiania wody chłodzącej
:awierające oleje

10 08 20

)dpady zlzdatniania wody chłodzącej inne niż
łymienione w 10 08 19

10 08 99

nne nle wvmlenlone odpady

10 09

odpady selekĘwnie magazy now ane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ niebezpieczne.

)dpady z odlewnictwa żelaza
3dpady magazynowane w pojemniku w sęk torze
magaz)''nowania odpadów innych mz
niebezpieczne.

10 09 03

luzle odlewnicze

10 09 05*

Łdzenie i formy odlewnicze przed procesem
ldlewania zawiera1ące substancj e niebezpieczne

l0 09 06

Łdzęnie i formy odlewnicze przed procesem
rdlewania inne niz wymienione w l0 09 05

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpiecnte.

10 09 07*

(dzenie i formy odlewnicze po procesie
ldlewania zawieraiącę substancj e niebezpieczne

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

10 09 08

Łdzenie i formy odlewnicze po procesie
rdlewania inne niz wymienione w l0 09 07

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

t0 09 09x

10 09 10

10 09 1l*

10 09 12

10 09 13*

t0 09

odlotowych zawierające substancje

riebezpieczne
>yĘ

z gazów odlotowych inne niz wymienione

v100909

nne cząptki stałe niz wymienione w 10 09 l

)dpadowe środkiwiążące inne niz wymienione

v100913

)dpady środków do wykrywania pęknięć
dlewów inne niz wymienione w 10 09 15

l0 09

80

1

riebezpieczne

09 16

cdpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
Sdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magaąmowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

(w budpku).

)dp adowe Środki wiążąc e zaw ierające sub stancj e

)dpady Środków do wykrywania pęknięć
tdlewów

(w budpku).

Sdpady magar>mowane w pojemniku w sektorze
magazynow ar'ia odpadów niebezpiecznych

nne cząstki stałe zawierające substancje
riebezpieczne

15*

l0 09

10

14

>yły z gazów

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych

Mybrakowane wyroby zeliwne

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.
cdpady magazynowane w pojemniku w Sektorzę
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.
Odpady magazynowane w pojenrniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budymku).

odpady selektywnie maga4mowanę
PvJvrrurrNąvll

l0 09 99
10 10

W )gNLUlZg LLLąbąLl llv\\

odpadów innych niż niebezpieczne.

nne nie wymienione odpady

)dpady z odlewnictwa metali nieżelaznych

10

l0

l0 l0

03

05x

10 10 06

t0 10 07*

10 t0 08

t0

10 09*

10

l0 l0

l0 t0

l0

11*

10 I2

l0 l0 l3*

10 t0 T4

t0 10 15*

l6

10 10

Zgary i ŻuŻle odlewniczę

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magaz)mowania odpadów innych niŹ
niebezpieczne.

{dzenie i formy odlewnicze przed procesem
rdlęwania zawieraj ące substancj e niebezpieczne

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

{dzęnie i formy odlewnicze przed procesem
ldlewania ime niż wymienione w 10 10 05

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innyćh niż
n iebezp ieczne.

ldzenie i formy odlęwnicze po procesie
ldlewania zaw ier aj ące substancj

)yĘ z gazów odlotowych zawierające substancje
riebezpiecme

,v 10

l0 09

riebezpieczne

05

l0

11 09*

l0 l0

ll

)dp adowe Środki wi ązące zawieraj ące sub stancj e

riebezpieczne

odpadowe Środki wiążące inne niz wymienione w
13

)dpady Środków do wykrywania pęknięć
ldlewów
)dpady Środków do wykrywania pęknięć
rdlewów inne niz wymienione w

)dpady z hutnictwa szkła

l0 lt

(w budpku).

nne cząStki stale niz wymienione w

l0

l0

10 15

)dpady włókna szklanego i tkanin z włókna
izklanego
ząstki i

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.
cdpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów niebezp iecznych

nne cząstki stałe zawierające substancje

10

cdpady magazynowane w pojemniku w Sektorzę
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budlmku).

?yĘ z gazów odlotowych inne niż wymienione

l0 ll
03

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

ldlewania inne niż wymienione w 10 10 07

nne nie wymienione odpady

11

ieczne

ldzenie i formy odlęwnicze po procesie

10 10 99

l0

e n i eb ezp

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

pyĘ

)dpady zprzygotowania mas wsadowych do
lbróbki termicmej zaw i er ając e sub stancj e
riebezpieczne

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazyr'owania odpadów innych niz
niebezpieczne.
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

Odpady selektywnie magazynowane
w poiemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ nieb ezpteczne'

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niż nieb ezpi e cme.

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze

10

l1

10

)dpady zprzygotowania mas wsadowych inne nii

łymienionew 10 1l09

magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

l0

n

1l*

I0

rt

12

l0

ll

t0

ll

14

10 11

lsx

t0

tl

l0 1l

13*

16

17*

10 11 18

10 t1 1gx

jzkło odpadowe w postaci małych cząstek i
troszku szklanego zawierające metale ciężkie (np.
: lamp elektronopromieniowych)

izkło odpadowe inne niz wymienionę w 10 11 l1

ające sub stancj e niebezpi eczne

)zIamy z polerowania i szlifowania szkła inne niz
ruymienionew 10 11 13

e

magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

magazynowania odpadów niebezpiecznych

niebezpieczne

(w budyŃu).

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze

)dpady stałe z oczy szczania gazów odlotowych

nneniżwymienionew l0 l1

cdpady magazynowane w pojemniku w sęktorze

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze

)dpady stałe z oczy szczatia gazów odlotowych
awierające substancj

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów inrrych niz
niebezpieczne.
Cdpady magazynowane w poiemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)zlamy z polerowania i szlifowania szkła
,'aw ier

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

magazynowania odpadów innych niz

15

n

iebezpieczne.

)zlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania
;azów odlotowych zawieraj ące substancje
ilebezpieczne

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze

izlamy i osady pofiltracyjne zoczyszczania

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

magaz)'.nowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

;azów odlotowych inne niż wymienione

uI0Il17

)dp ady stałę z zakładowych o c zy szc zalni
lawieraj ące substancj e niebezpieczne

ady stałe z zakłado wych o c zy szczalni
nneniż wymienione w 10 11 19

) dp

śc i ę

kórł

iekó

v

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow atia odp adów niebezp iecznych
(w budynku).

l0 lt

20

t011

80

izlamy fluorokrzemianowę

l0 1181*

)dpady zawieraj ące azbest

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

nne nie wymienione odpady

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

l0 l1

99

10 t2

śc

)dpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów
:eramicznycho cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)

12

0l

)dpady zprzygotowania mas wsadowych do
lbróbki termicznej

r0 t2

03

)ząstki i pyĘ

l0

t0

12 05

l0 t2

l0

06

12 08

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorzę magazynowania
odpadów innych niŻ niebezpieczne.

)zlamy i osady pofi ltracyjne z oczy szczatia
Jazów odlotowych
LuŻyie formy

odpady selektywnie magazynowanę
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niż niebezpieczne.

Mybrakowane wyroby ceramiczne' cegĘ kafle
cęramika budowlana (po przeróbce termicznej)

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
10 12 09*

)dpady stałe z oczyszczania gazow odlotowych
lawierające substancje niebezpieczne

magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

l0

t2 10

10 12 11*

10 t2 T2

)dpady stałe z oczyszczania gazow odlotowych

nne niż wymienione w

l0

12 09

)dpady ze szkliwięnia zawierające mętalę cięzkie

v101211

10 12 99

nne nie wymienionę odpady

nich wyrobów

13 01

)dpady zprzygotowania mas wsadowych do
lbróbki termicznej

l0

13 04

)dpady z produkcji wapna palonego
hydratyzowanego

l0

13 07

10 13 09*

1013 t0
10 13 1l

)ząstki ipyŁy (rwyłączeniem 10 13

13

r2*

Odpady selektywnie magazynowane
12

10 13 13)

)dpady zawierające azbęst z produkcji ęlęmęntórł
)ęmentowo- azb estowych

)dpady z produkcji elementów cementowoLzbestowych inne niz wymienione w 10 13 09
)dpady z cementowych materiałów
lompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09

)dpady stałe z oczy szczania gazów odlotowych
awieraj ące substancj e niebezpieczne

)dpady stałe z oczy szczania gazów odlotowych
nne niŻ wymienione w l0 13 12

l0 l3

t4

)dpady betonowę i szlam betonowy

10 13 80

)dpady z produkcji cementu

10 13 8l

)dpady z produkcji gipsu

10 13 82

Mybrakowane wyroby

10 t3 99

nnę nie wymienione odpady

l0 t40l*
l0 80

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magaz)mowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

odpady selektywnie magazynowanę
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych tiŻ nieb ezpie czne.

l0

t3

10 14

odpadów innych niż niebezpieczne.

izlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania

l3

10

pUJęIIlIllKaon w sęKIorZę magazynowanra

1azów odlotowych

10 13

l0

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niz niebezpieczne'

)dpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementuo wapna i tynku) orazzwytworzonych
l

l0

06

magazynow ania odpadów nieb ezpiecznych
(w budytku).

odpady selekĘwnie magazynowanę

izlamy z zaWadowych oczyszczaIni ścieków

l0 l3

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę

)dpady zę szkliwienia lnne ntŻ wymienione

10 I2 13

10 13

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

Odpady se lektywnie magazy now ane
w po.jemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów inrrych niż niebezpieczne.

)dpady z krematoriów
)dpady z oczyszczurlia gazów odlotowych
:awierające r1ęć

odpady magazynowane w pojęmniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)dpady z produkcji żelazostopów

10 80 01

Lużlę z produkcji żęIazokzęmu

l0

80 02

)yĘ z produkcji żelazol<rzemu

10 80 03

|użlę z produkcji zelazochromu

odpady selektywnie ma9az'ynow aftę
w pojemnikach w sektorze magazytowania
odpadów innych tiż nieb ezpie cnle.

l0 80 04

)yĘ z produkcji zelazochromu

l0 80 0s

LuŻlę z produkcj

10 80 06

)yĘ z produk cji Żelazomanganu

10 80 99

nne nie wymienione odpady

11 01

i żelazomanganu

)dpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych,
:ynkowaniao wytrawiania, fosforanowaniao alkalicznego odtłuszczania, anodowania)

l1 01 05*

wasy trawiące

)dpady zawierające kwasy inne niz wymienione

l1 0l 06*

vll0105

l1 0l 07*

\lkalia trawiące

11 01 08"

)sady i szlamy z fosforanowanta

11 01 09*

Odpady selektywnie magazynowane

ub stancj

e nieb ezp ie c zn e

)zlamy i osady
il01 l0 vll0l09

ll01
l1

12

01 13*

1l 01

1l 01

14

15*

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

)zlamy i osady pofiltracyjne zawierające
r

l1 0l l1*

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowaria
odpadów innych niż nieb ezpieczne.

pofiltracyjne inne niz wymienione

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze

Mody popłucme zawierające substancje

lna$azllow ania odpadów niebezp iecznych

riebezpieczne

(w budynku).

Mody popłucmę inne niz wymienione w 1l 01 l1

)dp ady z

o

dtłuszczania zaw ier aj ące

s

ub stancj e

tiebezpieczne

)dpady z odtłuszczania inne niz wymienione

v110113

16*

1t 01 98*
11 01 99

lt
lI

02

0Ż 02*

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazytrcwania odpadów innych niŻ

niebezpieczne.

)dcieki i szlamy z systemów męmbranowych lub
lystemów wymiany j onowej zawieraj ące

rubstancje niebezpieczne

1l 01

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

{asycone lub zuŻ1Ąe Ąwice jonowymienne

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

nne odpady zaw ier ające sub stancj e nieb ezp ieczne

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

nne nie wymienione odpady

)dpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
izlamy z hydrometalurgii cynku (w tym

jarozl

cęt}4)

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

11 02 03

)dpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

n

)dpady z hydrometalurgii miedzi zawierające
iubstancje niebezpieczne

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazyflow ania odpadów n iebezpiecznych
(w budynku).

02 05x

02 06

11

11 02 07*

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

)dpady z hydrometalurgii miedzi innę niż
vymienione w 11 02 05

nne odpady zawierające substancje niebezpiecme

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budpku).

tl

02 99

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz

nne nie wymienione odpady

n

11 03

ll03 0l*

ll

03 02x
11 05

izlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
)d pady zawierające cyjank

11 05 02

)opiół cynkowy

05 04x

11 05 99

w pojemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

)dpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
Jynk twardy

05 03*

Odpady selektywnie magazynowane

i

nne odpady

l1 05 0t

ll
ll

iebezp ieczne.

odpady selektywnie magazynowanę
w pojemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów innych niŻ niebezpieczne.

)dpady stałe z oczy szczania gazów odlotowych

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

Lużyty topnik

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorzę
magazynowania odpadów innych niz

nne nię wymienione odpady

niebezpieczne.
12 01

)dpady z kształtowania orazfizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
;ztucznych

)dpady z toczenia i piłowania Żelaza oraz jego

12

0l

12

0r 02

Jząstki i pyĘ Że\aza oraz jego stopów

12

0t

)dpady ztoczenia i piłowania metali nieze\antycI

0r

03

12 01 04

I2

0l 0s

ltopów

Jząstki i pyĘ metali nieŻelaznych
)dp ady z to czenia i wy gładzania tworzyw

iztucznych

12 01 06*

)dpadowe oleje mineralne z obróbki metali
awieraj ące chlorowcę (z wyłączeniem emul
roztworów)

12 01 07*

)dpadowe oleje mineralne z obróbki meta]i nie
ruw ier ające chlorowców (z wyłączeniem emul sj i
roztworów)

sj

i

12

0l

08x

)dpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki
nętali zawierające chlorowce

12

0l

09x

)dpadowe emulsje i roztwory z obróbki mętali nit
lawierające ch lorowców

12

0l

10*

iynteĘczne olęie z obróbki metali

12

0t t2* łużyte woski itłuszcze

12

0t

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sęktorzę magazynowania
odpadów innych niz niebezpieczne.

Odpady selektywnie

un"

^uguryro.
w pojemnikach w sektorze
magazynowania
odpadów niebezptecznych (w budynku).

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
13

)dpady spawalnicze

magazytow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

t2 01 14*

t2 01 t5

12

01 16*

12 01 11

t2

12

0t l8*
01 19*

12 01 20*

}zIamy z obróbki mętali zawięrające substancje

riebezpieczne

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

}z|amy z obróbki metali inne niż wymienione

v 120I

14

3dpady magazyl7owane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

)dpady poszlifi erskie zaw ierające substancj e
riebezpieczne

3dpady magaz)mowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

)dpady poszlifierskie innę niz lvymienione

u120116

}zlamy z obróbki metali zawierające oleje
np. szlamy z szlifowania, gładzenia
pokrywania)

odpady selektywnie magazynowanę

)leje z obróbki metali łatwo ulegające

w pojemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

riodegradacji
LuŻyte mater iĄ szlifi erskie zawieraj ące
lubstancje niebezpieczne

t2 01 21

LuŻyte materiały szlifierskie innę niz wymienione
ł, |2 0| 20

t2 01 99

nne nie wymięnione odpady

t2 03
12 03 01*

t2 03 02*

l3

01

l3 01 01*

Modnę ciecze myjące

Odpady selektywnie magazynowane

)dpady Z odtłuszczania parą

)dpadowe olej e hydrauliczne
)leje hydrauliczne zawierĄące PCB
imulsj e olej owe zaw ieraj ące zw iązki

04x

13

0l

05*

13

0l

09*

l3 0l

10*

0l

11*

iyntetyczne olej

l3 0l

72*

)lej e hydrauliczne łatwo ulegaj ące bi odegradacj i

0l

13*

nne oleje hydrauliczne

t3 02
13 02 04*

11)

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

0l

13

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niż nieb ezpieczne.

)dpady z olltłuszczania wodą i parą(z wyłączeniem grupy

13

13

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niŹ
niebezpieczne.

:hlorowcoorganicznę

lmulsje olejowe nie zawierające związków
:hlorowcoorganicznych
yl i n

ęralne

o

lej e hydrau

l

iczne zaw

:hlorowcoorganiczne

i

er aj ąc

e zw

i

ązkt

ylineralne oleje hydrauliczne nie zawierające
iązków chlorowc o org ani c znych

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

:w

e

hydrauliczne

)dpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
ylineralne oleje silnikowe, przekładniowe
Smarowę zawi eraj ące zw iązki

:hlorowcoorgaticzne

13 02 05*

vIineralne oleje silnikowe, przekładniowe
smarowe nie zawierające związków

:hlorowcoorganicznych
13 02 06x

iyntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe
smarowe

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

t3 02 07*

l3 02 0g*
13 03
13 03

0l*

13 03 06*

)leje silnikowe, przekładniowę i smarowe łatwo
llegaj ące biodegradacj i

nne oleje silnikowe, przekładniowę i smarowe

)dpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz noŚniki ciepła
)leje i ciecze stosowanejako elektroizolatory orat
tośnikiciepła zawierające PCB
vlineralne oleje i ciecze stosowane jako
:lęktroizolato ry or az no śniki ciepła zawieraj ące
,'w iązki chlorowcoorg anicznę
inne niż
vymienione w 13 03 01
v4ineralne oleje i ciecze stosowane jako

13 03 07*

13

03 08*

13 03 09*
13 03 10*

13 04

:lęktroizo1atory oraz nośniki ciepła nie
nwieraj ące zw iązków chlorowc oorgani cznych

iyntetyczne oleje i ciecze stosowanejako
llektroizolatory oraznośniki ciepła inne niz
vymienione w 13 03 0l
loŚniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji

nne o|eje i cieczę stosowanejako elektroizolatory
lraz nośnikiciepła

)leje zęzowe
)leje zęzowe ze statków zeglugi śródlądowej

13 04 02*

)leje zęzowe znabrzeŻy portowych

13 04 03*

)le.je zęzowe ze statków morskich

13 05

0lx

)dpady stałe z piaskowników i z odwadniania
llejów w separatorach
)zlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 03*

}zlamy z kolektorów

13 05 06x

)lej z odwadniania olejów w separatorach

13 05 08*

t3 07

laolejona woda z odwadniania ole'jów
ylieszanina odpadów z piaskowników
z odwadniania olejów w separatorach

)dpady paliw ciekłych
)lej opałowy i olej napędowy

t3 01 02*

)ęnzvna

13 07 03*

nne paliwa (włącznie z mieszaninami)

13 08 01*
13 08 02*

Odp ady se lektywnie magazynow ane
ooiemnikach w sektorze mapazvnowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

v separatorach

13 07 01*

13 08

Odpady selektywnie magazynow ane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

)dpady z odwadniania olejów w separatorach

13 05 02x

l3 05 07*

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

)leje i ciecze stosowanejako elektroizolatory ora

13 04 01x

13 05

odpady selekĘwnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

odpady selektywnie magazynowanę
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

)dpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach
izlamy lub emulsje z odsalania
nne emulsię

Odpady selektywnie magazynowane
w poJemnlkach w selcorze magazynowanra
odpadów nieb ezpiecznych (w budynku).

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
13 08 80

laolejone odpady stałę zę statków

magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

t3 08 99x

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz

nne nie wymienione odpady

n

14 06
14 06

)dpady z rozpuszczalników organicznych' chłodziw i prope|entów w pianach lub aerozolach

0lx ireony, HCFC, HFC

t4 06 02*

nne chl orow

c o

or gant c zn e r o zpuszc

zalniki

mieszaniny rozpuszczalników
nne rozpuszczalnki i mieszaniny

Odpady selektywnie magazynowane

14 06 03*

'ozpuszczalników

14 06 04*

)zlamy i odpady stałe zawieraj ące rozpllszczalnlki
:hlorowcoorganicznę

14 06 05*

15

0l

'ozpuszczaklki

)dpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
rpakowaniowymi)
)pakowania zpapieru i tektury

15 01 02

)pakowania z tw orzyw sztucmych

15 01 03

)pakowania z dręwna

15 01 04

)pakowania zmetali

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorzę magazynowania
odpadów innych niż niebezpieczne.

15 01 05

)pakowania wie1omatęriałowe

15 01 06

7'mię szanę

ls 0l

07

)pakowania ze szkła

ls 0r

09

)pakowania z tekstyliów

10*

)pakowania zawierające pozostałościsubstancj i
riebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(np. środkami ochrony roślin I i II klasy
oksycznoŚci-bardzo toksyczne i toksyczne)

0l

odpady

)p ako w ania

15 01

llx

w pojemnikach w sektorze magazytowatia
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

izlamy i odpady stałe zawierające inrre

15 01 01

15

iebezpieczne.

op

Odpady selektywnie magazy now ane
w pojemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów innych niż niebezpieczne.

akowan iowe

z mętali zaw

ier aj ąc e

n i eb ezp i e c zn

e

)orowate elementy wzmocnięnia konstrukcyjnego
np. azbest)' włącznie z pustymi pojemnikami

Odpady selektywnie magazynowane
w )v^LUlZ9 LLLąóaLy

PvJvuurrN4vrr
odp

LIv w aLL

adów nieb ezpie cznych (w budynku).

:iŚnieniowymi

t5 02

iorbenty' materiały liltracyjneo tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
JorbenĘmateriaĘ ftltracyjne(w tym fi ltry
llejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do

t5 02 02* vycierania(np.szmaty,Ścierki) i ubrania ochronne
,,anieczy szczone substancjami niebezpiecznymi

np.PCB)

lorbenĘ materiĄ filtracyjne, tkaniny do
15 02 03

16 01

vycierania (np. sznaty, ścierki) i ubrania
rchronnę inne niz wymienione w 15 02 02

3dpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)dpady magaz)mowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów inrrych niz
niebezpieczne.

l'użyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe)o
ldpady z demontażu' przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i|4 oraz

rodgrup 16 06 i 1ó 08)

16 01 03

Zużyte opony

3dpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
n

iebezpieczne.

0l

16

07*

riltry olejowe

l6 01 08* ilementy
16 01 09*

zaw ier Ąące rtęĆ

l6 0l l0* ilementy wybuchowe
16 01 11*

0I

16

0l

16

0l

16

12

Odpady selektywnie magazynowane

ilementy zawierające PCB
(np. poduszki powietrzne)

)kładziny hamulcowe zaw

ier

ające azb est

)kładziny hamulcowe inne niż wymienione

v1601

11

13*

)łyny hamulcowe

14*

łyny zap ob i e gĄ ąc e zamar zaniu zaw ier aj ąc e
ilebezpieczne substancj e

ls

)łyny zapobie gające zamarzaniu innę niż
vymienione w 16 01 14

16

01

16

lbiorniki na gaz skroplony

16

01

17

VIętaIę że]azne

1ó

01

18

vIetalę nieżęlazne

16

01

19

lworzywa sńucznę

1,6

0120

0t 21*

t6 0t 22
16 01 99
16 02

t6 02 09*
16

02 l0*

16

02 1t*

16

02 t2*

ló 02 l3x

16 02 t4

l6 02

t6 02

3dpady magaą'.nowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.
Odpady selektywni e magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odp adów nieb ezpie cznych (w budynku).

)

16 01

16

w pojemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów niebezpiecztych (w budynku).

15*

16

16 03

odpady selektywnie magazynowanę
w poJemnrKach w Sęktorze magazynowan1a
odpadów innych niŻ nieb ezpie czne.

]zkło
rliebezpieczne elemenĘ inne niŹ wymienione

v 1601 07do 1601

11, 1601 13

i 1601

14

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

nne nie wymienione elementy

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze magaąmowania
odpadów innych niż nieb ezpieczne.

nne nię wymięnione odpady

)dpady urządzeń elektrycznych i elektronicznYch
ransformatory i kondensatory zawierające PCB
Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi
:atieczyszczone innę niz wymienionęw 16 02 09
Lużyte ur ządzenia zaw ier ające f|eony, HCFC,

{FC

Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budyrrku).

Lużyte urządzenia zaw terające niebezp ieczne
:lementy inne niż wymienione w 16 02 09
Io 16 02 12
LuŻyte urządzenia inne niż wymienione

v160209do160213

rliebezpieczne elemenĘ lub częściskładowe
rsunięte z zuŻyĄy ch urządzeń
ilementy usunięte z zuż7Ąych urządzei inne niz
vymienione w 1ó 02 15

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów inrrych niz
niebezpieczne.
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magaz).nowania odpadów niebezpiecznych
(w budyŃu)

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magarynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

)artie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub
lieprzydatne do użytku

16 03 03*

16 03 04

l6 03 05x
16 03 06

16 03 80

t6 04
16 04

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

.Iieorganiczne odpady zawlerające substancje

ńebezpieczne

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazytowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

{ieorganiczne odpady innę niż wymienione

v160303i160380
)r ganiczne

o dp

febezpiecme

ady zaw ier aj ąc e sub stan

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

cj e

)rganiczne odpady inne niż wymienione w l6 03

)5i160380

)rodukty spoŻywczę przeterminowane lub
rieprzydatne do spozycia

)dpady materiałów wybuchowych

0l* )dpadowa amunicja

16 04 02*

16 04 03*

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych tiż nieb ezpie czte.

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych - w pomieszczeniu
o konstrllkcii z tnateńałów n nhniżnnei nelnnóci
wentylowane' wyposazone w gaśnice
i urządzenia przeciwpoŻarowe oraz wy Znaczoną

)dpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie
tztuczne)
nne materiały wybuchowę

strefą ochrony.
1ó 05
16 05 04*

16

0s 05

16 05 06*

}azy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
}azy w pojemnikach (w tlzm halony) zawierające
rubstancje niebezpieczne

Odpady ma9azynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

}azy w pojemnikach inne niż wymienione

v160504

lhemikalia laboratoryjne i analityczne (np.
ldczynniki chemiczne) zaw ierające substancj

e

liebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów
aboratoryjnych i analitycmych

l6 05 07*

chęmikalia zawierające
rubstancj e niebezpieczne (np. przeterminowane
rdczynniki chemiczne)

05 08*

iubstancje niebezpieczne (np. przeterminowanę

Luż5Ąe nieor ganiczne

LuŻyĄe or
T6

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowŹtJlia odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

gariczne chem ikalia zaw ier aj ąc e

rdczynniki chemiczne)
16 05 09
16 0ó

łużyte chemikalia inne niz wymienione
v 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Saterie i akumulatory

16 06 01x

]aterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02x

laterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03*

]aterie zaw ierające rtęć

16 06 04

16 06 05

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadó'ń' innych niz
niebezpieczne.

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

]aterię alkaliczne (zwyłączeniem 1ó 06 03)

nne baterie i akumulatory

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ nieb ezpieczne.

t6 06 06*

,6 07

ielektywnie gromadzony elektrolit z baterli
akumulatorów

)dpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek
z wyjątkiem grup 05 i 13)

16 07 08*

)dpady zaw ier ające ropę

16 07 09*

)dpady zaw ierające inne substancj
ilebezpieczne

16 07 99
16 08
16 08 01

l6 08 02*

t6 08 03

naft

ową lub j ej produkty
e

nnę nię wymienione odpady

odpady selektywnie magazynowanę

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

Jdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów imych niż
niebezpieczne.

7'użyte katalizatory
ZuŻyte kataIizatory zawieraj ące złoto, srebro, ren' Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze

:od, pallad, iryd lub platynę
16 08 07)

(zwyłączeńem

LuŻyte kataIizatory zawierĄące niebezpieczne
netale przejściowę lub ich niebezpieczne związki
LuŻyte katalizatory zaw ier ające metale
lrzejŚciowe lub ich związki inne niż wymienione
t, 16 08 02

katalizatory stosowane do katalitycznego
irakingu w procesie fluidyzacyjnym

L;uŻyte
16 08 04

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorzę
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynłu).

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ nieb ezpte czne.

zwyłączetiem 16 08 07)

t6 08 05*

Lużyźekatalizatory zaw ier ające kwas fos forowy

16 08 06x

Lużyte ciecze stosowane j ako katalizatory

16 08 07*

Lużyte katalizatory zatieczyszczonę substancj ami
riebezpiecznymi

16 09

iubstancje utleniające

16 09 01x

rTadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)

t6 09 02*

Jhromiany (np. chromian potasowy, dwuchromiar
iodowy lub potasowy)

t6 09 03*

,'ladtlęnki (np. nadtlenek wodoru)

l6 09 04*

nnę nie vymienione substancje utleniające

t6 10

16 10 01*

16 10 02

ló

10 03*

Odpady selektywnie magazynowane

w poiemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

Jwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich
rowstawania
Jwodnionę odpady ciekłe zawierające substancje
tiebezpiecme

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

Jwodnionę odpady ciekłę innę niz wymienione

Odpady magazytowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż

v161001

jtęZone uwodnione odpady ciekłe
np. koncentraty) zawierające substancj e

ńebezpieczne
16 10 04

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

jtęzone uwodnione odpady ciekłe (np.
ioncentraty) innę niż wymienione w 16 1 0 03

n

iebezpieczne.

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów n iebezpiecznych
(w budynku).
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów inrrych niz
niebezpieczne.

ló

11

16 1101*

16

ll

02

16

lt

03x

)dpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
il/ęglopochodne okładziny piecowe i materiaĘ
lgniotrwałe z procesów metalurgicznych
zawierające substancje niebezpieczne

Węglopochodne okładziny piecowe i materiaĘ
Jdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
lgniotrwałe z procesów metalurgicmych inne niż
magazynowania odpadów innych niż
łymienione w 16 11 0l
n iebezpieczne.
nne okładziny piecowe imateriały ogniotrwałe

metalurgicznych zawieraj ące
stancj e niebezpieczne

l procesów
iub

)kładziny piecowe i materiaĘ ogniotrwałe
1l

16

0Ą

procesów metalurgicznych inne niz wymienione
v 16 1103
l

)kładziny piecowe i materiĄ ogniotrwałe
16 1105*

l proce sów niemetalurgic my
iub stan cj e n

16

tl

06

ló 80
16 80

0l

1ó 81
16 81 01x

16

8l 02

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

ieb e zpie cnte

ch zaw ier aj ące

)kładziny piecowe i materiĄ ogniotrwałe
l procesów niemetalurgicmych inne niz
vymienionew 16 1l 05

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)dpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów innych niŻ
niebezpieczne.

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów innych niż
niebezp ieczne.

)dpady różne
vIagnetyczne i optycme noŚniki informacji

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

)dpady powstałe w wyniku wypadkóq zdarzeń losowych
)dpady wykazuj ące właŚciwoŚci niebezpieczne

)dpady inne niż wymienione w 16 8l 01

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów innych niz
n

t6 82
16 82

0lx

t6 82 02

t7 0l

)dpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
)dpady wykazuj ące właŚciwości niebezpieczne

)dpady inne niz wymienione w 16 82 01

)dpady betonu oraz gruz betonowy z rozbioręk
remontów

0t

02

iruz ceglany

17

0l

06*

magazynowania odpadów n iebezpiecznych
(w budynku).

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

ilyty, ceramika)

01

17 01 03

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze

)dpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegĘ

t7 01
r'7

iebezpieczne.

)dpady innych materiałów ceramicznych
elementów wyposazenia
Lmięszane lub wysegregowane odpady z betonu,
;ruzu ceglanego, odpadowych materiałów
:eramicznych i elementów wyposażenia
lawieraj ące substancj e niebezpieczne

odpady selektywnie magazynowanę
pojemnikach w sektorzę magazynowania
odpadów innych niż niebezpieczne.

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budpku).

L7

0t 07

Lmięszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
ldpadowych materiałów ceramicznych
ęlementów wyposażenia innę niż wymienione

v170106
17

01 80

Jsunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17

01 8l

)dpady z remontów i przebudowy dróg

t7 01 82
r7 02

odpadów innych niz niebezpieczne.

nne nię wymienione odpady

)dpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

r7 02 0r

)ręwno

17 02 02

jzkło

11 02 03

lworzywa sztucznę

odpady selektywnie magazynowanę
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów inrrych niŻ nlebezpieczne.

)dpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
02 04*

17

17 03
03 01*

I'7

1',l

03 02

17 03 03*

17

03 80

t7 04

nwieraj ące lub zanieczys zczonę substancj ami
riebezpiecznymi (podkłady kolej owe)

\sfalt inny niż wymieniony w 17 03 0l

)łów

t] 04 04

ynk

17 04 05

z,elazo

11 04 06

yna

t7 05

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

)dpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

11 04 03

l',l 0411

magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

(w budpku).

)dpadowa papa

\luminium

04 t0*

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych

]moła i produkĘ smołowe

t7 04 02

17

(w budynku).

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

\sfalt zawieraj ący smołę

v[iedź,brąz, mosiądz

17 04 09x

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych

)dpady asfaltóq smół i produktów smołowych

r7 04 01

1t 04 07

Odpady selektywnie magazynowane
pUJęIllIllKaL:II W sęKtUI Zę IIlaBazylruw

odpady selekĘwnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadÓw innych niŻ nieb ezpieczne.

i stal

Mieszaninv metali
)dpady metali zaniec zy szczone substancj ami
riebezpiecznymi

(able zawierające ropę naftową smołę i inne
iubstancj e niebezpieczne

lable innę niz wymienione w 17 04

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
10

magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

]leba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek

l pogłębiania)

17 05 03*

t7 05 04

17 05 05*

I7 05 0ó

I'] 05 07*

t7

05 08

17 06
17 06 01*

t7 06 03*

11 06 04

11 06 05x

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazy now ania odp ad ó w nieb e zp ie czny ch
(w budynku).

jleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające
rubstancje niebezpieczne (np.

PCB)

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż

jleba i ziemia, w Ęm kamienie, inne niż

vymienione w 17 05 03

Jrobek z pogłębiania zawierający lub
.anie c zy szc zony sub stancj ami ni eb ezp

n

i e

c

zny

mi

Jrobęk z pogłębiania inny niz wymieniony
,v 17 05 05

torowy (kruszywo) zawier ający
iubstancje niebezpieczne
l łuczęrt

lłuczęń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony

v

L'7

05 07

iebezpieczne.

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
)dpady magazynowane w pojbmniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.
Sdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

Wateriały izolacyjne oraz materiaĘ konstrukcy ne zawierające azbest
Wateriały izolacyjne zawierające azbest
nn e m ateri

Ą

tiebezpieczne

izolacy jne zaw ier aj ąc e s ub stancj e

vlateriaĘ izolacyjne inne niż wymienione

v170601i170603

vlateriaĘ konstrukcyjne zawierające azbest

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze.magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
n

iebezp ieczne.

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budyrku).

17 08

l7 08 01*

t7 08 02
17 09
17 09 01*

17 09 02*

Wateriały konstrukcyjne zawierające gips
VIateriały konstrukcyj ne zawieraj ące gips
:anieczy szczone substancjami niebezpiecznymi

vlateriaĘ konstrukcyjne zawierające gips inne niż
vymienione w 17 08 0l

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów inrrych niż
n

iebezpieczne.

nne odpady z budowy' remontów i demontażu

)dpady z budowy' remontów i dęmontazu
:awierające rtęć

)dpady z budowy, remontów i demontazu
lawierające PCB (np. substancje i przedmioty
awierające PCB : szczeliwa, wykładziny
lodłogowe zawieraj ąc e Ży w ic e, szczeIne ze społy
rkienne, kondensatory)

11 09 03x

Odpady magaz).nowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorzę magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku)'

nne odpady z budowy, remontów i demontazu
w tym odpady zmieszane) zawierające substancje

liebezpieczne

t't 09 04

Lmięszanę odpady z budowy, remontów i
lemontazu inne niz wymienione w 17 09 01,

t70902i170903

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

18 02

)dpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01

rlarzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich
'esztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 03

nne odpady niż wymienione w 18 02 02

l8 02 06

lhemikalia, w tym odczynniki chemicme, inne

l8 02 08

'eki inne niż wymienione w l8 02 07
)dpady z termicznego przekształcania odpadów

19 01
19 01 02

19 01 05x
19 01 06*

riż wymienionę w 18 02 05

7'łom Żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

z

oczyszczania gazow odlotowych

izlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania
;azów odlotowych

)dpady stałe z oczyszczatia gazów odlotowych

l9 01

Lużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów
rdlotowych

19 01 11*

19

0I

12

19 01 13x

19 01 14

1901 t5x

19

0l

16

)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

)sady filtracyjne (np. placek filtracyjny)

19 01 07*
10*

Odpady selektywnie magazynow ane
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ nieb ezpieczne.

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sektorze magazynowan ia
odpadów nieb ezpiecznych (w budynku).

Lużle i popioĘ paleniskowe zawierające
iubstancje niebezpieczne
4użle i popioĘ paleniskowe innę niż wymienione
ł190l 1l

)opioły lotne zawieraj
ące substancj

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

e

riebezpieczne

)opioły lotne inne niz wymienione w l9

0l

l3

)yĘ z kotłów zawierające substancje
riebezpieczne

'yĘ

)dpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

z kotłów inne niz wymienione w 19 01 15

cdpady magazynowane w pojemniku w sęktorzę
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.
)dpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
n

19 01 17*

)dpady z pir olizy odpadów zaw ierające
ubstancj e niebezpieczne

l9 0l l8

)dpady zpkolizy odpadów innę niż wymienione

19 01 19

)iaski ze złóŻ fluidalny ch

19 01 99

nne nie wymięnione odpady

19 02

l9 02

03

v190l11

iebezpieczne.

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budpku).

odpady selektywnie magazynowanę
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ niebezpiecme'

)dpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie
:yjanków' neutralizacja)
Mstępnie przemieszane odpady składające się
vyłącmie z odpadów innych niŻniebezpieczne

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

t9 02 04*

ń/stępnie przemieszane odpady składające się
l co najmniej jednego rodzaju odpadów

riebezpiecznych
19 02 05*

t9 02 06

l9 02

07*

)zlamy z fizykochemicznej ptzeróbki odpadów
nwierające substancje niebezpieczne

izlamy z fizykochemicmej przeróbki odpadów
nne niz wymienione

w

19 02 05

Jiekłe odpady palne zawierające substancje
febezpieczne

19 02 09*

itałe odpady palne zawierające substancje
ilebezpieczne

02 t0

19 02 11*

19 02 99

)dpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów innych niz
n

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

)dpady palne inne niz wymienionę w 19 02 08
ub 19 02 09

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magaz}.nowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

nne odpady zaw ter aj ące s ub stancj e niebezp ieczne

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

nne nię wymienione odpady

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
magazynowania odpadów innych niż
n

19 03
19 03 04*

t9 03 05

19 03 06x

19 03 07

19 04

l9 04

01

19 04 03*

t9 04 04

iebezpieczne.

)dpady stabilizowane lub zestalone
)dpady niebezpieczne częściowo stabilizowanę

)dpady stabilizowanę innę niż wymienione

v190304

Odpady magazynowane w poiemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze

magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

)dpady niebezpiecznę zęstalonę

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)dpady zestalone inne niż w1mienione

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż

v190306

n

iebezp ieczne.

)dpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
leszklone odpady

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innvch niŹ
n

19 04 0Ż*

iebezpieczne.

)leje i koncentraty z separacji

l9 02 08*

19

odpady selekĘwnie magazynowane

w pojemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

'opioĘ lotne i innę odpady Zoczyszczaniagazów

rdlotowych

.iie zeszklona faza stała

)iekłe odpady z procesów zeszkliwiania

iebezpiecznd.

Odpady selektywni e magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

cdpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

19 05

)dpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)

19 05 01

{ie przekompostowanę frakcje odpadów
<omunalnych i podobnych

19 05 02

rlie przekompostowanę frakcj e odpadów
lochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03

(ompost nie odpowiadający wymaganiom (nie
tadający się do wykorzystania)

t9 05 99

nne nię wymienione odpady

19 06

)dpady z beztlenowego rozkładu odpadów

19 0ó 03

)iec,zę z beŹlenowego rozkładu odpadów
iomunalnych

19 06 04

)rzęfętmentowane odpady z beztlenowego
'ozkładu odpadów komunalnych

19 06 05

)iecze z beztlenowego rozkładu odpadów
:wierzęcych i roślinnych

19 06 06

)rzęfetmentowane odpady z beztlenowego
'ozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 99

nne nie wymienione odpady

19 08

ikratki

19 08 02

1awartoŚć piaskowników

19 08 05

Jstabilizowane komunalne osadv Ściekowe

19 08 0ó*

jonowymiennę
'Iasycone lub zuŻyte Źywice

t9 08 08*

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w Sektorzę magazynowania
odpadów innych tiż nieb ezpieczne.

)dpady z oczyszczalni Ścieków nie ujęte w innych grupach

19 08 0r

l9 08 07*

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze magaz;.mowania
odpadów innych niż niebezpieczne.

(oŻwory i szlamy z regeneracji wymienników
onitowych
)dpady z systemów membranowych zawierające
'Łuszcze i mieszaniny olejów z separacji
lej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

tłuszcze
08 10*

t9 08

lt*

19 08 12

fłuszcze i mieszaniny olejów z separacji
llej/woda inne niż wymienione w l9 08 09

19 08 t4

I9 08 99

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorzę magazynowulia
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

zlamy zaw i er aj ąc e sub stancj e r'ieb e zpie czne
l biologiczne go oczy szczania ścieków
lrzemysłowych
)

}zlamy z biologicznego oczyszczania Ścieków
lrzemysłowych inne niż wymienione w 19 08

izlamy zawterające substancje niebezpieczne
t9 08 13*

Odpady selektywni e magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

netale ciężkie

19 08 09

19

Odpady selektywnie magazynowane
w ooiemnikach w sektorze mapazvnowania
odpadów innych niŻ nieb ezpieczne.

niz biologicznę oczyszczania Ścięków
lrzemysłowych
l innego

11

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.
odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku)

izlamy z innego niż biologiczne oczyszczania
'cieków przemysłowych irrrre niz wymienione

v190813

nne nie wymienione odpady

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sektorze magazynow atia
odpadów innych niż nieb ezpie czne.

19 09
19 09

0l

)dpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
)dpady stałę ze wstępnej filtracii i skratki

t9 09 02

)sady z klarowania wody

19 09 03

)sady z dekarbonizacji wody

19 09 0Ą

LuŻyty węgiel aktywny

t9 09 05

,Jasycone lub zlsżyte żywice jonowymienne

19 09 06
19 09 99

l9
19

10

l0 0l

19 r0 02

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ nieb ezpieczne.

ŁoŹwory i szlamy z regeneracji wymięnników
onitowych
nne nie wymienione odpady

)dpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
)dpady Żelaza i stal'i

Odpady selektywni e magazynowane

)dpady mętali niezel azny ch

w pojemnikach w sęktorze magazynowania

odpadów innych

iiż niebezpieczne.

.ekka frakcja i pyĘ zawierające substancje
ńebezpieczne

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę

,ekka frakcja i pyĘ inne niż wymienione
v 19 l0 03

Cdpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazyhowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

19 10 05*

nne

cdpady magazynowane w poiemniku w sęktorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

19 10 06

nne fiakcje niz wymienionę w 19 l0 05

19 l0 03*

t9 t0 04

19

fi

t91101*
19

lt

02*

fr akcj

e zaw ier ające sub stancj e nieb ezp ieczne

1uŻyte

filhy iłowe

waśne smoĘ

Jwodnione odpady ciekłe

19 l1 04*

\lkaliczne odpady z oczyszczania paliw

191105*

)sady z zakładowych oczyszczalni Ścieków
nwierające substancje niebezpieczne

t9

11

tl

06

07*

19 11 99

19 t2

Cdpady magaz>rnowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

)dpady z regeneracji olejów

19 1103*

I9

magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)sady z zakładowych oczyszczaIni ścięków inne

liŻwymienionew 19

11 05

odpady selektywnie magazynowanę

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

)dpady z oczy szczaria gazow odlotowych

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

nne nie wymienione odpady

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

)dpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania,

;ranulowania) nieujęte w innych grupach

19 12 01

)apier i tęktura

19 t2 02

lletale Żelame

19 t2 03

r'Ietale njeŻelazne

Odpady selektywni e magazynowane
w pojemnikach w sektorzę magazynowania
odpadów innych niż nieb ezpieczne.

t9

12 04

t9 I2 05
19 12 06*

lworzywa sztuczne i guma

Odpady selektywnie magazynowane

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niż niebezpieczte.

jzkło
)rewno zawierające substancj

e

niebezpieczne

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazyfiow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

t9 t2 07

)rewno inne niż wymienione w 19 12 06

I9 I2 08

lekstylia

odpady selektywnie magazynowanę
w sęKtorzę lrlagazyltowallra
odpadów innych niż niebezpieczne.

pUJ ęl l|IIrKaUIr

l9

12

09

vlineraĘ (np. piasek, kamienie)

T9

I2

l0

)dpady palne (paliwo alternatywne)

ll*

nne odpady (w tym zmięszane substancje
przedmioty) Z mechanicznej obróbki odpadów
lawierające substancje niebezpiecme

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

nne odpady (w tym zmięszane substanc.je
przedmioty) z męchanicznej obróbki odpadów
ex I9 12 12 nne niż wymienione w 19 12 11 - inne niŹ
, pr zętw ar zani a zmie szanych o dp adó w

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

t9

12

iomunalnych

19 13

19 13

0lx

t9 13 02

1913 03*

t9 13 o4

l9 l3 05*

19 13 06

)dpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
)dpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynow ania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

)dpady stałe z oczyszczania gleby i zięmi inne ni

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz

lawierające substancje niebezpieczne

vymienione w 19 13 01

izlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające
iubstancje niebezpieczne

)zlamy z oczyszczania gleby iziemi inne niż
vymienione w 19 13 03

lzlamy z oczyszczarlia wód podziemnych
awierające substancje niebezpieczne
)zlamy Z oczyszczania wód podziemnych inne nii
łrymienione w 19 13 05

n

iebezpieczne.

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorzę
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

19 13 0',7*

)dpady ciekłe i stęzone uwodnionę odpady ciekłe
odpady magazynowane w pojómniku w sektorze
np. koncentraty) z oczyszczania wód
magazynowania odpadów niebezpiecznych
lodziemnych zawierające substancj e
(w budynku).
riebezpieczne

t9 13 08

)dpady ciekłe i stęzone uwodnione odpady ciekłe Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
np. koncentraĘ) z oczyszczaniawód
magazynowania odpadów innych niż
lodziemnych innę niż wymienione w 19 13 07
niebezpieczne.

19 80

)dpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nie ujęte w innych
rodgrupach

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorzę

l9

80

0l

)dpady po autoklawowaniu odpadów
nedycmych i weterynaryjnych

magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

)dpady komuna|ne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem l5 01)

20 01

20

0l

)apier i tęktura

01

20 01 02

)zkło

20 01 08

)dpady kuchenne ulegaj ące biodegradacj i

20 01
20

l0

0t 1l

)dzież
fekstvlia

20 01 13*

Łozpuszczalniki

20 01 14*

(wasy

20 01 15*

\lkalia

20

0t

1'7*

)dczynniki fotografi cme

odpady selektywnie magazynowanę

20 01 19*

]rodki ochrony roŚlin I i II klasy toksycznoŚci
bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy,
nsektycydy)

20 01 21*

-ampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające
tęć

20 01 23*

Jr

20 01 25

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę

)leje i tłuszcze jadalne

magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne.

)leje i tłuszcze inne niz wymienione w 20 0I 25

20 012',7*

iarby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
Żywice zaw ierające substancj e niebezpieczne

Ż0 01 28

iarby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
Ęwice inne niz wymienione w 20 0I 27

Ż0 01 30

w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

ządzenia zawieraj ące f|eony

20 01 26*

20 0t 29*

odpady selekĘwnie magazynowane

w pojemnikach w sektorzę magazytowania
odpadów innych niŻ niebezpieczne.

)etergenty zaw ierające substancj e niebezpieczne

)etergenty inne niz wymienione w 20

0l

29

Odpady selektywnie magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych (w budynku).

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorzę
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę
rnagazynowania odpadów innych niż

niebezpieczne.

20 01 31*

Ż0 0t 32

20

0l

33*

20 0l 34

20

0l

-eki inne niż wymienione w 20

0l

magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budpku).

31

Baterie i akumulatory łącznie zbatęriami
akumulatorami wymienionymi w l6 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraznie sofiowanę baterię
i akumulatory zawierające te baterie
i

]aterie i akumulatory

v200133

:r;lnę

niŻ wymienione

lrządzenia elektryczne i ęlektronicznę innt
riż wymienionę w 20 01 21 i 20 0123 zawierĄącl
febezpiecme składniki
LuŻ5Ąe

35x

odpady magazynowane w pojemniku w sektorzę

-eki cy,totoksy cme i cltostatyczne

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
niebezpieczne.
Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budymku).

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magaz)mowania odpadów innych niz
niebezpieczne.

odpady magazynowane w pojemniku w sęktorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

Ż0 01 36

Ż0 01 37*

ZuŻyte urządzenia elektryczne i elektronicznę innt Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów innych niz
riż wymienione

w 20

0l21,20 0123 i20 0l35

)ręwno zaw ierające substancj

e

niebezpieczne

20 01 38

)rewno inne niŹ wymienione w 20 01 37

Ż0 0I 39

fworzywa sztuczr'ę

Ż0 0l 40

[etale

Ż0 01 41

)dpady zmiotek wentylacyj nych

20 0r 80
Ż0

0l 99

20 02

]rodki ochrony roŚlin innę niz wymienione

nne odpady komunalne

20 02 02

fleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

nne odpady nie ulegające biodegradacji

Odpady selektywni e magazynowane
w pojemnikach w sektorze magazynowania
odpadów innych niŻ nieb ezpieczte.

nne odpady komunalne

20 03 02

)dpady z targowisk

20 03 03

)dpady z czyszczenia ulic i placów

izlamy zę zbiorników bezodpĘwowych
iłużącychdo gromadzenia nieczystości

20 03 06

)dpady se studzienęk kanalizacyjnych

20 03 07

)dpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sektorzę magazynowania
odp adów i nnych niŻ tieb ezpie czne.

nnę nie wymienione frakcje zbięranę w sposób
;elektywny

)dpady ulegaj ące biodegradacj i

20 03 04

Odpady magazynowane w pojemniku w sektorze
magazynowania odpadów niebezpiecznych
(w budynku).

łł20 01 19

20 02 01

20 03

niebezpieczne.

Odpady selektywnie magazynowane
pojemnikach w sęktorze magazynowania
odpadów innych niŻ nieb ezpieczne.

)dpady komunalne nie wymienione w innych
rodgrupach

4.2. Substancje zuboŻające warstwę ozonową akumulatory oleje odpadowe oraz odpady zawierające
azbęst, na|eĘ magazynowaÓ

zgodnie zprzepisami szczegółowymi w tym zakresie.

4.3. Miej sce zbier ania odpadów.

Miejscem prowadzenia działalnościW Zakresie zbierania odpadów Są działki o numęrach
ewidencyjnych: 51/1, 5112 oraz5114,położone w miejscowości Kiełczynek' do których Ętuł prawny
posiada Marek Siciński prowadzący działalnośćgospodarczą pod nazwą BEMARS ?rzedsiębiorstwo
Recyklingowe, z siędzibą w miejscowości Kiełczynek 3l, 63_130 Ksią Wlkp.
4.4. Metoda zblerania odpadów

odpady zbierane poddawane będą poniższym procedurom:
a. dostarczenie odpadu do siedziby firmy, przez dostawcę lub transportem własnym,

b. poddanie odpadu kwalifikacji co do rodzaju wraz Z usunięciem ewentualnych zanieczyszczeń przez
W znaczonego pracownika,
c. poddanie odpadu wazeniu,
d. transporl odpadów do wyznaczonego miejsca magazynowania,
e.

po

uzbieraniu partii transporlowej odpad przekazywany jest uprawnionemu odbiorcy do

przetwarzania.

53

4.5. Termin obowiązylvania niniejszej decyzji w zakresie zbierania odpadów: 10 lat, tj. od dnia
ŻŻ.0l.2015 r. do dnia ŻI.0l.Ż025 r.

UZASADNIENIE
Do Marszałka WojewódŹwa Więlkopolskiego w dniu 25.09.2014 r. wpĘnął wniosek Marka
Sicińskiego prowadzącego działalnośógospodarczą pod nazwą: BEMARS Przedsiębiorstwo
Recyklingowe, z siedzibą w miejscowości Kiełczynek 3l, 63-130 Książ Wlkp., reprezentowal1ego
przez pełnomocnika - Jakuba Smakulskiego' o uchylenie decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak:

SR.II-2.6620-35/05 z dnia Ż8.0'7 '2005 r., udzielającej Przedsiębiorstwu Recyklingowemu Kasacja
Pojazdów Samochodowych ,,BeMarS'', Kiełczynek 3I, 63-l30 Książ Wlkp', pozwolenia
na w7Ąwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na prowadzenie działalnościw zakresie zbierania,

odzysku

i

transportu odpadów, zmienionej decyzją Wojewody Wielkopolskiego

z

znak'.

dnia 22.06.2007 r., decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:
DSR.VI'7660-119|09 z dnia 8.03.2010 r. Jednocześniezawnioskowano o wydanie ,,nowego''
pozwolenia na w1twarzanie odpadów z uvłzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na
zbięranie odpadów oraz dla zęzwolęnia na przetvłarzanie odpadow w związku Ż prowadzeniem stacji
i miejsca demontazu pojazdów.
Zgodnie z art' 40 ust. 1 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zgodnie
z art. 45 ust. 6 ustawy o odpadach - właŚciwy organ' wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
uwzględnia odpowiednio wymagania przewidziane dla zęzwolenia na zbieranie odpadów oraz dla
zezwolęnia na przetwarzanie odpadów. W takim przypadku ww. pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
w myślart. 45 ust. 7 ustawy o odpadach, wydaje organ właściwydo wydania zezwolenia na
przetwarzanie odpadów. Miejsce demontazu pojazdów kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie
SR.v-8.6620-52107

wskazanew$2ust. 1pkt43rozporządzeniaRadyMinistrówzdnia9listopada2010r.wsprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaĘwaó na środowisko (Dz. U . z Ż0I0 r. Nr 2 1 3, poz. 1397
ze zm.). Wobec powyzszego, zgodnie z art. 4I ust. 3 pkt 1 lit. a w związkl art. 45 ust. 7 ustawy
o odpadach, w rozpatrywanej sprawie organem właściwymdo wydania przedmiotowej decyzji jest

Marszałęk Woj ewództwa Wielkopolskiego.
W dniu 23'0I.2013 r. weszła w Ęcie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która
zastrylła poprzednią regulację, tj. ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca wystąpił

o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z zezwoleniem na prowadzenie dztałalności
w zakresie przetvtatzania odpadów w związku z prowadzeniem stacji i miejsca demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji. Złożenieprzedmiotowego wniosku, podyktowane było koniecznością
uregulowania stanu formalnoprawnego' w celu kontynuacj i działalności.
Zgodnie z art. I55 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzję ostateczną na mocy, której
Strona nabyła prawo moŻna uchylió za zgodąstrony, jeśliprzemawia zaĘm słuszny interes strony i nie
sprzeciwiają się temu przepisy szczególne' Za uchyleniem, decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak:
SR.II-2.6620-35/05 z dnia Ż8.07.2005 r., udzielającej Przedsiębiorstwu Recyklingowemu Kasacja
Pojazdów Samochodowych ,,BeMarS''' Kiełczynek 3I, 63-130 Książ Wlkp., pozwolenia na
wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na prowadzenie działalnościw zakresie zbierania, odzysku
i transporlu odpadów, zmienionej decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak: SĘ.V_8.6620-52l0'l
z dnia ŻŻ.06'Ż00'| r., decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7660-119109
z dnia 8.03.2010 r, przemawia słuszny interes Strony. Jednocześniestwierdzono, że brak jest przepisu
zakazujące go uchyl

en

ia ww. decyzj i.

W toku postępowania wyjaśniającego tutejszy organ trzykrotnie wezwał Wnioskodawcę do
usunięcia braków formalnych wniosku oraz złożenia wyjaśnień merytorycznych dotyczących
przedłożonej dokumentacj i. Wnioskod aw ca złożyłstosown e u zupełnienia'
Stosownie do arl. 40 ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, pismem

znak: DSR-II-2.1243.I45.Ż0I4 z dnia I7.12.2014 r., tutejszy organ wystąpił do Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora ochrony Środowiska z prośbąo zweryfikowanie funkcjonowania_instalaóji
i urządzen służącychdo demontażu pojazdow, znajdujących się na terenie stacji demontażu pojazdow,
zlokalizowanej w miejscowości Kiełczynek. Ponadto' uwzględniając zapis art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy
o odpadach, pismem znak: DSR-II-2.7243.I45.2014 z dnia 17.12.Ż014 r., zwrócono się do Burmistrza
Książa Wlkp., z prośbąo odniesienie się, co do zgodności sposobu postępowania z odpadami
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ar

z dnia 29.12'2014 r.' Burmistrz
Książa Wlkp., poinformow ał iżww. wniosek nie jest sprzeczny z przepisami prawa miejscowego.
Pismem znak: LDI.020.I.2015.IK z dnia 9.01.2015 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
ochrony Środowiska poinformował, iż została przeprowadzona kontrola przedńiotowej instalacji,
podczas której stwierdzono, że spełnia ona minimalne wymagania wynikające z rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji
demontażu oraz sposobu demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r' Nr l43,
poz. 1206 ze zn.).
Wniosek wtaz z uzupełnieniami oraz zgromadzoną dokumentacją spełnia wymagania art. 184 ust. 2
i ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiskaoraz atź. 42 ust. 2 ustawy o odpadach. Do wniosku
zał.ączono dokumenty potwierdzaj ące, iż zgodnie aft. Ż5 ust. 2 ustawy o odpadach, magazynowanie
odpadów odbywa się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny. Do przedmiotowego
wniosku nie dołączono decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż zgodnie z art. ]l :ur;t. Ż
pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie'
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziĄwania na środowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 t., poz. IŻ35 ze zm.), uzyskanie ww. decyzji wymaganĆ jest dla planowanych
przedsięwzięć. W rozpatrywanej sprawie przedsięwzięcie, którego dotyczy pozwolenie na w1twarzanie
odpadów j est przedsięwzięciem istniej ącym.
W pozwoleniu określononumery NIP i REGON posiadacza odpadów, ilościi rodzaje odpadów
dopuszczonych do w1tworzenia, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości,
miejsca
i sposoby magazynowania, sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania
odpadami, zgodnie z przedłoŻonym wnioskiem dla instalacji stacji i miejsca demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji. Dokumentacja zawiera opracowanie gtaflczne, na którym przedstawiono
miej sca magazynowania odpadów.
Zgodnie z afi.. 45 ust. 6 ustawy o odpadach, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
uwzględniono wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na
przetwarzanie odpadów dla instalacji - stacji i miejsca demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Wnioskodawca prowadzi działa\ność,polegającą na przetwarzanil odpadów w procesie R12
* wymiana odpadów w celu poddania ich któręmukolwiek z procesów wymienionych w Rl _ R11 oraz
R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji
Rl _ R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów), zgodnie z załącznikiem
nr 1 do ustawy o odpadach' Stosowane procesy przetwarzania odpadów prowadzone będą w sposób
zorganizowany oraz niestwarzający zagroŻenia dla środowiska. W decyzji określono ilościi rodzaje
odpadów dopuszczonych do przetwarzania, miejsce i dopuszczone metody przetwarzania, opis
procesów technologicznych przetwarzania odpadów oraz miejsca i sposoby magazynowania odpadóą
zgodnie z przedłoŻonym wnioskiem'
Wnioskodawca prowadzi działalnośćpolegającą na zbieraniu odpadów. W decyzji okręślonorodzaje
odpadów zbieranych, miejsce i dopuszczonąmetodę zbierania oraz miejsce i sposoby magazynowania
odpadów, zgodnie z przedłożonym wnioskiem.
Miejsca magazynowania odpadów zbieranych oruz poddawanych przetwarzaniu połozone Są na
terenie' do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz zabezpieczone są przed dostępem osób
trzectch' Czas magazynowania odpadów nie może przekraczaó terminów określonych ustawą
Z przepisami prawa miejscowego. Pismem znak: G.6Ż32'36.Ż0I4

o odpadach.

Z przedstawionego wniosku wynika' ze sposób postępowania z odpadami będzie zgodny
Z Wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziĄwaó
na środowisko.

W postępowaniu z olejami odpadowymi, zbiornikami na gaz skroplony, substancjami
zubożającymi warstwę ozonową oraz odpadami zawierającymi azbest, naleĘ uwzględnió warunki
okręślone w przepisach szczegołowych w tym zakresie. W aktualnym stanie prawnym są to
odpowiednio: ustawa z dnia Ż0.04.2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r', poz. 436), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia
2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2004 r.
Nr 192, poz. 1968), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada Ż005 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosiężne słuzące do transpotlu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
(tekst jednoliq,: Dz' U. z 2014 r., poz. 1853) oraz rozporządzenię Ministra Gospodarki' Pracy
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i Polifyki

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r' w sprawie sposobów

i

warunków bezpiecznego

uzy.tkowania i usuwania wyrobów zawierujących azbest (Dz. U. zŻ004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.).

Postępując

z

odpadami zgodnie

z

warunkami określonymi w niniejszej decyzji,

Wnioskodawca spełnia wymogi ochrony środowiskai przepisów o odpadach.
Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jakościoweji ilościowejewidencji odpadów
w5,twarzanych, zgodnie zprzepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Wnioskodawca

jest

odpowiedzialny

Za

ewentualne szkody powstałe

nieprawidłowe go wykonywani a orzeczeń niniej szej decy zji.

w

wyniku

Wnioskodawca jest zobowiązany do kuŻdorazowego powiadamiania organu Właściwego

do wydania niniejszej decyzji o wszelkich zmianach wprowadzonych w trakcie jej obowiązywania.
Niniejsza decyzja winna znajdowaó się u Wnioskodawcy i byó dostępna organom kontroli.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające wymagania dla zezwo|enia na
przetwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie odpadów wydane mocą niniej szej decyzji, może
zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania,w przypadku eksploatacji instalacji z naruszeniem
warunków pozwolenia, przepisów ustawy Prawo ochrony środowiskaoraz ustawy o odpadach.

Mając powyższe na Uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak

w sentencji.

od

'

POUCZENIE
niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wnięsienia odwołania

do

Ministra

Srodowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia.
Zgodnie z ustawą z dnia 76 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolĘ: Dz .U . z Ż0I4 r., poz. 1628 ze
zm.) za wydanie niniejszych pozwoleń pobrano opłatę skarbowąw wysokości 516,00 zł. opłatę wniesiono.na
konto: Urząd Miasta Pomania, Wydział Finansów oddział PozostaĘch Dochodów Podatkowych
i Niepodatkowych, ING Bank Śląski S.A., Nr konta: 20 l050 1520 1000 0023 4950 2845
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Marek Siciński

BEMARS Przedsiębiorstwo Recyklingowe
Kiełczynek 3l,63-130 Książ Wlkp
Jakub Smakulski - peŁromocnik
Ekolog sp. z o.
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4.

5.
6.

o.

ul. MŚcibora 8, 61 -062 Poznan
Burmistrz Miasta KsiąŹ Wlkp.
ul. Wichury 11a' 63-130 Książ Wlkp
Wielkopolski Woj ewódzki lnspektor
ochrony Środowiska
ul. Czama Rola 4, 6I-625 Poznń
Wydztał opłat i BazDanycho Środowisku
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