
 

 

 

 
           MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

________________________________________________________________________________ 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska:  

al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, tel.: 61 626 64 00, faks: 61 626 64 01 

 

DSR-II-2.7222.51.2015                                                                          Poznań, dnia 2 listopada 2015 r. 
                                                                                                                                          za dowodem doręczenia 

 

 

DECYZJA 
 

 Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192 art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 4 i ust. 7,  

art. 211 ust. 1, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia                        

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267  

ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa Ruten sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stawy 5/2,  

02-467 Warszawa 
 

 

ORZEKAM 
 

I. Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.20.2014 z dnia 

16.12.2014 r., udzielającą Anecie Gołej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „RUTEN” 

Gospodarka Odpadami Przemysłowymi Aneta Goła, z siedzibą przy ul. Kolejowej 32, 64-020 Czempiń, 

pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych,  

z wyjątkiem składowania, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, wraz z instalacją do 

przetwarzania (odzysku) odpadów innych niż niebezpieczne (wytwarzanie paliw alternatywnych, o kodzie 

19 12 10) oraz instalacją do przetwarzania (odzysku) odpadów aluminium i innych metali z pojemników 

ciśnieniowych, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.4.2015 

z dnia 6.02.2015 r. (w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację), w następujący sposób: 

 

1. W pkt I.2. ww. decyzji odnoszącym się do opisu instalacji dodaje się zdanie w brzmieniu: 

 

Magazynowanie odpadów odbywa się również na działce o nr ewid. 936/6 oraz na działkach  

o nr ewid. 937/1, 936/9 i 936/14, należących do Zakładu. 

 

2. W pkt I.3.1.1. ww. decyzji dotyczącym mechanicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych  

w wariancie I funkcjonowania instalacji dodaje się zapis o następującym brzmieniu: 

 

Po zakończeniu pracy instalacji w tym wariancie – zadane zostaje na linię technologiczną ok. 5 Mg 

odpadów innych niż niebezpieczne, w celu „wyczyszczenia” instalacji. W wyniku tego procesu powstaje 

ok. 5 Mg odpadów niebezpiecznych, kwalifikowanych jako odpady 19 12 11*.  

W procesie technologicznym (poza „czyszczeniem” instalacji)  ma miejsce mieszanie odpadów 

niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne różnych rodzajów, a także mieszanie odpadów  

z substancjami, materiałami lub przedmiotami. Dotyczy to głównie odpadów innych niż niebezpieczne  

z grup: 02, 03, 04, 07, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, wymienionych w pkt I.8.3.3.2. ww. decyzji. 

Powyższe działania są niezbędne w osiąganiu następujących pożądanych parametrów paliwa: 

   wartości energetycznej - papier, tworzywa, włókniny, tekstylia, guma, celuloza, tłuszcze, drewno, 

farby, trociny, skóry, kleje, szczeliwa, 

   absorpcji materiałów ciekłych, szlamów, past i uzyskanie żądanej konsystencji poprzez dodanie 

trocin, farby proszkowej, pyłów, skóry, itp., 

   stosowaniu jako antyzbrylacza farby proszkowej, popiołów, żużli, trocin, pyłów tytoniowych, itp. 

W wyniku tego procesu powstaje odpad niebezpieczny, kwalifikowany jako odpad o kodzie 19 12 11*. 
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3. Pkt I.3.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

Proces przetwarzania (odzysku) odpadów aluminium i innych metali z pojemników ciśnieniowych 

odbywa się w stacjonarnym urządzeniu zgniatająco – kruszącym, wyposażonym w podajnik taśmowy.  

Ww. urządzenie służy do powolnego zgniatania (rozszczelniania/rozrywania) pojemników ciśnieniowych 

Powolne zgniatanie i rozrywanie nie powoduje eksplozyjnego uwalniania się zawartości pojemnika. 

Ciecz zawarta w opakowaniu zbierana jest w dolnej przestrzeni pojemnika i kierowana do zbiornika. 

Okładziny mające styczność z pojemnikami ciśnieniowymi są wykonane z antystatycznych materiałów, 

eliminujących możliwość zaiskrzenia podczas uwalniania zawartości pojemnika. Cały proces odbywa się 

w silnym strumieniu ssącego powietrza. Zgniecione i rozszczelnione (rozerwane) pojemniki w strumieniu 

powietrza wpadają do pojemnika traktowanego jako swego rodzaju syfon. Nad dnem szczelnego 

zbiornika jest zabudowane sito, na które spadają  rozszczelnione (rozerwane) pojemniki. Substancje 

ciekłe z pojemników po odsączeniu przez sito spływają na dno pojemnika. Pojemnik ten wyposażony jest 

w zawór spustowy. Otrzymany odciek za pomocą zaworu spustowego zlewany jest do  niewielkiego 

odbiornika, a po jego napełnieniu do  szczelnego (zamykanego) zbiornika DPPL ustawionego na 

zewnątrz budynku na mobilnej tacy ociekowej wyposażonej w zawór spustowy  

i zadaszenie (otwierane w celu usuwania substancji lotnych). Puste pojemniki  przekazywane  

są uprawnionym podmiotom do ich dalszego zagospodarowania, a powstające w układzie substancje 

ciekłe (kwalifikowane jako odpad o kodzie 16 10 01*), kierowane są do układu produkcji paliw – wariant 

I funkcjonowania instalacji. Antystatyczne okładziny urządzenia zgniatająco – kruszącego, pracujące  

w silnym ssącym strumieniu powietrza eliminują możliwość iskrzenia i wybuchu. 

 

4. Pkt I.8.3.3.1. ww. decyzji dotyczący rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do odzysku  

w instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych (I wariant funkcjonowania 

instalacji) oraz miejsc i sposobów magazynowania odpadów otrzymuje brzmienie: 

 

8.3.3.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do odzysku w instalacji mechanicznego przetwarzania 

odpadów niebezpiecznych (I wariant funkcjonowania instalacji) 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilość 

[Mg/rok] 

Miejsce i sposób 

magazynowania 

Odpady niebezpieczne 

1.  

 

01 05 05* 

 

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę 

naftową 

 

200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, odpornych 

na wycieki, ustawionych             

w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu 

betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy), 

zadaszonym wiatą. 

 

 

 

 

 

 

2.  
01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające 

substancje niebezpieczne 

200,00 

3.  
03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa 

i fornir zawierające substancje niebezpieczne 

1 000,00 

4.  
03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna 

zawierające substancje niebezpieczne 

500,00 

5.  

03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna 

nie zawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

500,00 

6.  
03 02 02* Środki do konserwacji i impregnacji drewna 

zawierające związki chlorowcoorganiczne 

500,00 

7.  
03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji                 

i impregnacji drewna 

500,00 

8.  
03 02 04* Nieorganiczne środki do konserwacji                       

i impregnacji drewna 

500,00 

9.  
03 02 05* Inne środki do konserwacji i impregnacji 

drewna zawierające substancje niebezpieczne 

500,00 

10.  
04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające 

rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) 

500,00 

11.  
04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające 

rozpuszczalniki organiczne 

500,00 

12.  
04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje 

niebezpieczne 

500,00 

13.  
04 02 19* Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne 

500,00 

14.  05 01 02* Osady z odsalania 500,00 
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15.  05 01 03* Osady z dna zbiorników 1 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, odpornych 

na wycieki, ustawionych             

w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu 

betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy), 

zadaszonym wiatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  05 01 04* Kwaśne szlamy z procesów alkilowania 500,00 

17.  05 01 05* Wycieki ropy naftowej 1 000,00 

18.  
05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub 

urządzeń 

1 000,00 

19.  05 01 07* Kwaśne smoły 500,00 

20.  05 01 08* Inne smoły 1 000,00 

21.  
05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne 

500,00 

22.  05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw 500,00 

23.  05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy 500,00 

24.  
05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne                 

(np. gliny, iły) 

500,00 

25.  05 06 01* Kwaśne smoły 1 000,00 

26.  05 06 03* Inne smoły 1 000,00 

27.  
06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne 

500,00 

28.  06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru 500,00 

29.  06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne silikony 1 000,00 

30.  
06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem                  

06 07 02) 

1 000,00 

31.  
06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona 

substancjami niebezpiecznymi 

1 000,00 

32.  07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 1 000,00 

33.  
07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

1 000,00 

34.  
07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory              

z przemywania i ciecze macierzyste 

1 000,00 

35.  
07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

zawierające związki chlorowców 

1 000,00 

36.  
07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne                             

i poreakcyjne 

2 000,00 

37.  
07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

zawierające związki chlorowców 

1 000,00 

38.  07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 1 000,00 

39.  
07 01 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne 

1 000,00 

40.  07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 1 000,00 

41.  
07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

1 000,00 

42.  
07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory            

z przemywania i ciecze macierzyste 

1 000,00 

43.  
07 02 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

zawierające związki chlorowców 

1 000,00 

44.  
07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne                            

i poreakcyjne 

2 000,00 

45.  
07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

zawierające związki chlorowców 

1 000,00 

46.  07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 1 000,00 

47.  
07 02 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne 

1 000,00 

48.  

07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje 

niebezpieczne (np. plastyfikatory, 

stabilizatory) 

2 000,00 

49.  07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony 1 000,00 

50.  07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 1 000,00 

51.  
07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

1 000,00 

52.  
07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory                

z przemywania i ciecze macierzyste 

1 000,00 

53.  
07 03 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

zawierające związki chlorowców 

1 000,00 
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54.  
07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne                               

i poreakcyjne 

2 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, odpornych 

na wycieki, ustawionych             

w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu 

betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy), 

zadaszonym wiatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.  
07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

zawierające związki chlorowców 

1 000,00 

56.  07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 1 000,00 

57.  
07 03 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne 

1 000,00 

58.  07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 1 000,00 

59.  
07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

1 000,00 

60.  
07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory                 

z przemywania i ciecze macierzyste 

1 000,00 

61.  
07 04 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

zawierające związki chlorowców 

1 000,00 

62.  
07 04 08* Inne pozostałości podestylacyjne                               

i poreakcyjne 

2 000,00 

63.  
07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

zawierające związki chlorowców 

1 000,00 

64.  07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 1 000,00 

65.  
07 04 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne 

1 000,00 

66.  
07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne 

1 000,00 

67.  07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 1 000,00 

68.  
07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

1 000,00 

69.  
07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory              

z przemywania i ciecze macierzyste 

1 000,00 

70.  
07 05 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

zawierające związki chlorowców 

1 000,00 

71.  
07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne                             

i poreakcyjne 

2 000,00 

72.  
07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

zawierające związki chlorowców 

1 000,00 

73.  07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 1 000,00 

74.  
07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne 

1 000,00 

75.  
07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne 

2 000,00 

76.  
07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne 

1 000,00 

77.  07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 1 000,00 

78.  
07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

1 000,00 

79.  
07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory            

z przemywania i ciecze macierzyste 

1 000,00 

80.  
07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

zawierające związki chlorowców 

1 000,00 

81.  
07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne                            

i poreakcyjne 

2 000,00 

82.  
07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

zawierające związki chlorowców 

1 000,00 

83.  07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 1 000,00 

84.  
07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne 

1 000,00 

85.  07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 1 000,00 

86.  
07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

1 000,00 

87.  
07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory             

z przemywania i ciecze macierzyste 

1 000,00 

88.  
07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

zwierające związki chlorowców 

1 000,00 
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89.  
07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne                            

i poreakcyjne 

2 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, odpornych 

na wycieki, ustawionych             

w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu 

betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy), 

zadaszonym wiatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.  
07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

zawierające związki chlorowców 

1 000,00 

91.  07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 1 000,00 

92.  
07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne 

1 000,00 

93.  

08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

2 000,00 

94.  

08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne 

2 000,00 

95.  

08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery 

zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne 

2 000,00 

96.  

08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne 

2 000,00 

97.  

08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne 

2 000,00 

98.  08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów 1 000,00 

99.  
08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne 

2 000,00 

100.  
08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne 

2 000,00 

101.  08 03 16* Zużyte roztwory trawiące 500,00 

102.  
08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne 

1 000,00 

103.  
08 03 19* Zdyspergowany olej zawierający substancje 

niebezpieczne 

1 000,00 

104.  

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

2 000,00 

105.  

 

08 04 11* 

Osady z klejów i szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

2 000,00 

106.  

 

08 04 13* 

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne 

2 000,00 

107.  

 

08 04 15* 

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne 

2 000,00 

108.  08 04 17* Olej żywiczny 2 000,00 

109.  08 05 01* Odpady izocyjanianów 1 000,00 

110.  
09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów 

500,00 

111.  
09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych 

500,00 

112.  
09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na 

rozpuszczalnikach 

500,00 

113.  09 01 04* Roztwory utrwalaczy 500,00 

114.  
09 01 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-

utrwalających 

500,00 

115.  
09 01 06* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające srebro 

500,00 

116.  
09 01 13* Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra 

inne niż wymienione w 09 01 06 

500,00 

117.  
10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw 

płynnych 

200,00 
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118.  
10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych 

węglowodorów stosowanych jako paliwo 

200,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, odpornych 

na wycieki, ustawionych             

w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu 

betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy), 

zadaszonym wiatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119.  

10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów               

ze współspalania zawierające substancje 

niebezpieczne 

200,00 

120.  
10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające 

substancje niebezpieczne 

200,00 

121.  
10 01 18* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych 

zawierające substancje niebezpieczne 

200,00 

122.  
10 01 20* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne 

200,00 

123.  
10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów 

zawierające substancje niebezpieczne 

200,00 

124.  

10 02 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 

200,00 

125.  
10 02 11* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

zawierające oleje 

200,00 

126.  

10 02 13* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 

200,00 

127.  10 03 17* Odpady zawierające smołę z produkcji anod 200,00 

128.  
10 03 19* Pyły z gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne 

200,00 

129.  

10 03 21* Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami                   

z młynów kulowych) zawierające substancje 

niebezpieczne 

200,00 

130.  

10 03 23* Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 

200,00 

131.  

10 03 25* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 

500,00 

132.  
10 03 27* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

zawierające oleje 

200,00 

133.  

10 03 29* Odpady z przetwarzania słonych żużli                       

i czarnych kożuchów żużlowych zawierające 

substancje niebezpieczne 

200,00 

134.  10 04 04* Pyły z gazów odlotowych 200,00 

135.  10 04 05* Inne cząstki i pyły 200,00 

136.  
10 04 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych 

200,00 

137.  
10 04 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych 

200,00 

138.  
10 04 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

zawierające oleje 

200,00 

139.  10 05 03* Pyły z gazów odlotowych 200,00 

140.  
10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych 

200,00 

141.  
10 05 06* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych 

200,00 

142.  
10 05 08* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

zawierające oleje 

200,00 

143.  10 06 03* Pyły z gazów odlotowych 200,00 

144.  
10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych 

200,00 

145.  
10 06 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych 

200,00 

146.  
10 06 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

zawierające oleje 

200,00 

147.  
10 07 07* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

zawierające oleje 

200,00 



 7 

148.  10 08 12* Odpady zawierające smołę z produkcji anod 200,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, odpornych 

na wycieki, ustawionych             

w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu 

betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy), 

zadaszonym wiatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149.  
10 08 15* Pyły z gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne 

200,00 

150.  

10 08 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 

200,00 

151.  
10 08 19* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

zawierające oleje 

200,00 

152.  

10 09 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem 

odlewania zawierające substancje 

niebezpieczne 

200,00 

153.  

10 09 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie 

odlewania zawierające substancje 

niebezpieczne 

200,00 

154.  
10 09 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne 

200,00 

155.  
10 09 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje 

niebezpieczne 

200,00 

156.  
10 09 13* Odpadowe środki wiążące zawierające 

substancje niebezpieczne 

200,00 

157.  
10 09 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć 

odlewów 

200,00 

158.  

10 10 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem 

odlewania zawierające substancje 

niebezpieczne 

200,00 

159.  

10 10 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie 

odlewania zawierające substancje 

niebezpieczne 

200,00 

160.  
10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne 

200,00 

161.  
10 10 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje 

niebezpieczne 

200,00 

162.  
10 10 13* Odpadowe środki wiążące zawierające 

substancje niebezpieczne 

200,00 

163.  
10 10 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć 

odlewów 

200,00 

164.  

10 11 09* Odpady z przygotowania mas wsadowych do 

obróbki termicznej zawierające substancje 

niebezpieczne 

200,00 

165.  

10 11 11* Szkło odpadowe w postaci małych cząstek                 

i proszku szklanego zawierające metale 

ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) 

200,00 

166.  
10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła 

zawierające substancje niebezpieczne 

500,00 

167.  

10 11 15* Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 

200,00 

168.  

10 11 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 

200,00 

169.  
10 11 19* Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

200,00 

170.  

10 12 09* Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 

200,00 

171.  
10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale 

ciężkie 

200,00 

172.  

10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 

200,00 

173.  11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania 500,00 
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174.  
11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające 

substancje niebezpieczne 

1 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, odpornych 

na wycieki, ustawionych             

w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu 

betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy), 

zadaszonym wiatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175.  
11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje 

niebezpieczne 

1 000,00 

176.  
11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne 

1 000,00 

177.  

11 01 15* Odcieki i szlamy z systemów membranowych 

lub systemów wymiany jonowej zawierające 

substancje niebezpieczne 

1 000,00 

178.  11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 2 000,00 

179.  
11 01 98* Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne 

1 000,00 

180.  
11 02 07* Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne 

500,00 

181.  11 03 02* Inne odpady 500,00 

182.  
11 05 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych 

500,00 

183.  11 05 04* Zużyty topnik 500,00 

184.  12 01 06* 

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali 

zawierające chlorowce (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów) 

1 000,00 

185.  12 01 07* 

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali 

nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów) 

1 000,00 

186.  12 01 08* 
Odpadowe emulsje i roztwory olejowe                       

z obróbki metali zawierające chlorowce 
1 000,00 

187.  
12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali nie zawierające chlorowców 

1 000,00 

188.  12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali 1 000,00 

189.  12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze 1 000,00 

190.  
12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne 

1 000,00 

191.  
12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne 

1 000,00 

192.  

12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje 

(np. szlamy z szlifowania, gładzenia                          

i pokrywania) 

1 000,00 

193.  
12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające 

biodegradacji 

1 000,00 

194.  
12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne 

1 000,00 

195.  12 03 01* Wodne ciecze myjące 1 000,00 

196.  12 03 02* Odpady z odtłuszczania parą 1 000,00 

197.  
13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki 

chlorowcoorganiczne 

1 000,00 

198.  
13 01 05* Emulsje olejowe nie zawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

1 000,00 

199.  
13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające 

związki chlorowcoorganiczne 

1 000,00 

200.  
13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające 

związków chlorowcoorganicznych 

1 000,00 

201.  13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne 1 000,00 

202.  
13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające 

biodegradacji 

1 000,00 

203.  13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 1 000,00 

204.  
13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki 

chlorowcoorganiczne 

1 000,00 

205.  

13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe                    

i smarowe zawierające związki 

chlorowcoorganiczne 

1 000,00 
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206.  

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe                    

i smarowe nie zawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

1 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, odpornych 

na wycieki, ustawionych             

w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu 

betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy), 

zadaszonym wiatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207.  
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe                 

i smarowe 

1 000,00 

208.  
13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

łatwo ulegające biodegradacji 

1 000,00 

209.  
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe                       

i smarowe 

1 000,00 

210.  

13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

zawierające związki chlorowcoorganiczne 

inne niż wymienione w 13 03 01 

1 000,00 

211.  

13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie 

zawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

1 000,00 

212.  

13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż 

wymienione w 13 03 01 

1 000,00 

213.  13 03 09* 

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła łatwo ulegające 

biodegradacji 

1 000,00 

214.  
13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

1 000,00 

215.  13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej 1 000,00 

216.  13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych 1 000,00 

217.  13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich 1 000,00 

218.  
13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach 

1 000,00 

219.  13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 1 000,00 

220.  13 05 03* Szlamy z kolektorów 1 000,00 

221.  13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach 1 000,00 

222.  
13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów                    

w separatorach 

1 000,00 

223.  
13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników                   

i z odwadniania olejów w separatorach 

1 000,00 

224.  13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy 1 000,00 

225.  13 07 02* Benzyna 1 000,00 

226.  13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 1 000,00 

227.  13 08 01* Szlamy lub emulsje z odsalania 1 000,00 

228.  13 08 02* Inne emulsje 1 000,00 

229.  13 08 80* Zaolejone odpady stałe ze statków 1 000,00 

230.  13 08 99* Inne nie wymienione odpady 1 000,00 

231.  
14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki         

i mieszaniny rozpuszczalników 

1 000,00 

232.  
14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników 

1 000,00 

233.  
14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne 

1 000,00 

234.  
14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne 

rozpuszczalniki 

1 000,00 

235.  

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone(np. środkami ochrony roślin 

I i II klasy toksyczności-bardzo toksyczne                 

i toksyczne) 

3 000,00 

236.  

15 01 11* Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 

włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi 

2 000,00 
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237.  

15 02 02* Sorbenty,materiały filtracyjne(w tym filtry 

olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny 

do wycierania(np.szmaty,ścierki) i ubrania 

ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np.PCB) 

4 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, odpornych 

na wycieki, ustawionych             

w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu 

betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy), 

zadaszonym wiatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238.  16 01 07* Filtry olejowe 1 000,00 

239.  16 01 13* Płyny hamulcowe 500,00 

240.  
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje 

500,00 

241.  
16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione 

w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 

500,00 

242.  
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe 

usunięte z zużytych urządzeń 

500,00 

243.  
16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne 

1 000,00 

244.  
16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne 

2 000,00 

245.  
16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne 

1 000,00 

246.  
16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej 

produkty 

1 000,00 

247.  
16 07 09* Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne 

1 000,00 

248.  16 09 04* Inne nie wymienione substancje utleniające 500,00 

249.  
16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne 

500,00 

250.  

16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe                      

(np. koncentraty) zawierające substancje 

niebezpieczne 

500,00 

251.  
16 81 01* Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne 

1 000,00 

252.  
16 82 01* Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne 

1 000,00 

253.  

17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

zawierające lub zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 

1 000,00 

254.  17 03 01* Asfalt zawierający smołę 1 000,00 

255.  17 03 03* Smoła i produkty smołowe 1 000,00 

256.  
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 

500,00 

257.  
17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne 

500,00 

258.  
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. PCB) 

1 000,00 

259.  

17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami 

niebezpiecznymi 

1 000,00 

260.  
17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający 

substancje niebezpieczne 

1 000,00 

261.  
17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające 

substancje niebezpieczne 

1 000,00 

262.  

17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 

1 000,00 

263.  

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów                             

i demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne 

1 000,00 

264.  
19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny)                     

z oczyszczania gazów odlotowych 

500,00 

265.  

19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione                             

z oczyszczania gazów odlotowych 

 

500,00 
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266.  
19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych 

500,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, odpornych 

na wycieki, ustawionych             

w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu 

betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy), 

zadaszonym wiatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

267.  
19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów 

odlotowych 

500,00 

268.  
19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające 

substancje niebezpieczne 

500,00 

269.  
19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje 

niebezpieczne 

500,00 

270.  
19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje 

niebezpieczne 

500,00 

271.  
19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne 

500,00 

272.  

19 02 04* Wstępnie przemieszane odpady składające się 

z co najmniej jednego rodzaju odpadów 

niebezpiecznych 

1 000,00 

273.  

 

19 02 05* 

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne 

2 000,00 

274.  19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji 1 000,00 

275.  
19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje 

niebezpieczne 

2 000,00 

276.  
19 02 09* Stałe odpady palne zawierające substancje 

niebezpieczne 

2 000,00 

277.  
19 02 11* Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne 

1 000,00 

278.  
19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania 

gazów odlotowych 

500,00 

279.  19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 1 000,00 

280.  
19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji 

wymienników jonitowych 

1 000,00 

281.  
19 08 08* Odpady z systemów membranowych 

zawierające metale ciężkie 

500,00 

282.  
19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji 

olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 

1 000,00 

283.  

 

19 08 11* 

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne 

z biologicznego oczyszczania ścieków 

przemysłowych 

1 000,00 

284.  

 

19 08 13* 

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne 

z innego niż biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych 

1 000,00 

285.  
19 10 03* Lekka frakcja i pyły zawierające substancje 

niebezpieczne 

1 000,00 

286.  
19 10 05* Inne frakcje zawierające substancje 

niebezpieczne 

1 000,00 

287.  19 11 01* Zużyte filtry iłowe 1 000,00 

288.  19 11 02* Kwaśne smoły 1 000,00 

289.  19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe 1 000,00 

290.  19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw 1 000,00 

291.  
19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne 

1 000,00 

292.  19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych 1 000,00 

293.  19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 1 000,00 

294.  

 

 

19 12 11* 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje                 

i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne 

4 000,00 

295.  
19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi 

zawierające substancje niebezpieczne 

1 000,00 

296.  
 

19 13 03* 

Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi 

zawierające substancje niebezpieczne 

1 000,00 

297.  
19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych 

zawierające substancje niebezpieczne 

1 000,00 
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298.  
 

19 13 07* 

Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady 

ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód 

podziemnych zawierające substancje 

niebezpieczne 

1 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299.  20 01 13* Rozpuszczalniki 500,00 

300.  
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione                      

w 20 01 25 

1 000,00 

301.  
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 

i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

1 000,00 

302.  
20 01 29* Detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne 

500,00 

303.  20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 1 000,00 

Odpady inne niż niebezpieczne 

    1. 02 01 04 
Odpady tworzyw sztucznych                             

(z wyłączeniem opakowań) 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

2.  02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 500,00 

3.  02 01 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

4.  02 02 03 
Surowce i produkty nie nadające się do 

spożycia i przetwórstwa 
500,00 

5.  02 02 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

6.  02 03 04 
Surowce i produkty nie nadające się do 

spożycia i przetwórstwa 
500,00 

7.  02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

8.  
 

02 03 80 

 

 

Wytłoki, osady i inne odpady                              

z przetwórstwa produktów roślinnych                

(z wyłączeniem 02 03 81) 

500,00 

 

9.  02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

 

 

 

 

 

 

 

10.  02 03 82 Odpady tytoniowe 500,00 

11.  
 

02 03 99 

 

 

Inne nie wymienione odpady 

 

500,00 
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12.  02 04 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

13.  02 05 01 
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia 

oraz przetwarzania 
500,00 

14.  02 05 80 Odpadowa serwatka 500,00 

15.  02 05 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

16.  02 06 01 
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia 

i przetwórstwa 
500,00 

17.  02 06 02 Odpady konserwantów 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

18.  02 06 80 
Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze 

spożywcze 
500,00 

19.  02 06 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

20.  02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

21.  02 07 03 Odpady z procesów chemicznych 500,00 

22.  02 07 04 
Surowce i produkty nie przydatne do spożycia 

i przetwórstwa 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej  
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lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

23.  02 07 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

24.  03 01 01 Odpady kory i korka 500,00 

25.  03 01 05 
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa 

i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 

500,00 

26.  03 01 81 
Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne 

niż wymienione                 w 03 01 80 

500,00 

27.  03 01 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

28.  03 02 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

29.  03 03 01 Odpady z kory i drewna 500,00 

30.  03 03 02 
Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą 

siarczynową (w tym osady ługu zielonego) 

500,00 

31.  03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

 

 

32.  03 03 07 
Mechanicznie wydzielone odrzuty                 

z przeróbki makulatury i tektury 
500,00 
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33.  03 03 08 
Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

34.  03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych 500,00  

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

35.  
03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, 

wypełniaczy i powłok pochodzące                            

z mechanicznej separacji 

500,00 

36.  
03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

inne niż wymienione  w 03 03 10 

500,00 

37.  

03 03 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

38.  04 01 01 
Odpady z mizdrowania (odzierki                 

i dwoiny wapniowe) 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

39.  04 01 02 Odpady z wapnienia 500,00 

40.  04 01 08 

Odpady skóry wygarbowanej zawierające 

chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania 

skór) 

500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

 

 

 

41.  04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania 500,00 

42.  04 01 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

43.  04 02 09 
Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery) 

 

 

500,00 
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44.  04 02 10 
Substancje organiczne z produktów 

naturalnych (np. tłuszcze, woski) 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

45.  

 

 

04 02 15 

 

 

Odpady z wykańczania inne niż wymienione 

w 04 02 14 

 

 

500,00 

46.  04 02 21 
Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

47.  04 02 22 
Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych 
500,00 

48.  04 02 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

49.  07 01 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

50.  07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 500,00 

51.  07 02 15 
Odpady z dodatków inne niż wymienione  

w 07 02 14 
500,00 

52.  07 02 17 
Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16 
500,00 

53.  07 02 80 
Odpady z przemysłu gumowego                     

i produkcji gumy 
500,00 

54.  07 02 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

55.  07 03 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

56.  07 04 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

57.  07 05 12 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

inne niż wymienione  w 07 05 11 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

58.  07 05 14 
Odpady stałe inne niż wymienione              

w 07 05 13 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej  
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lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

59.  07 05 81 
Odpady ciekłe inne niż wymienione  

w 07 05 80 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

60.  07 05 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

61.  07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju 500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

62.  07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

 

 

63.  07 06 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 
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64.  07 07 99 Inne nie wymienione odpady 1500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

65.  08 01 12 
Odpady farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 11 
500,00 

66.  08 01 14 
Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 13 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

67.  08 01 16 
Szlamy wodne zawierające farby                    

i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 
500,00 

68.  08 01 18 
Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 17 
500,00 

69.  08 01 20 
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 19 
500,00 

70.  08 01 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

71.  08 02 01 Odpady proszków powlekających 500,00 

72.  08 02 02 
Szlamy wodne zawierające materiały 

ceramiczne 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

73.  08 02 03 
Zawiesiny wodne zawierające materiały 

ceramiczne 
500,00 

74.  08 02 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej  
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lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

75.  08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

76.  08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie 500,00 

77.  08 03 13 

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione 

w 08 03 12 

 

500,00 

78.  08 03 15 
Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione 

w 08 03 14 
500,00 

79.  08 03 18 
Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

80.  08 03 80 
Zdyspergowany olej inny niż wymieniony  

w 08 03 19 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

81.  08 03 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

 

 

82.  08 04 10 
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09 
500,00 
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83.  08 04 12 
Osady z klejów i szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 11 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

84.  08 04 14 

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne 

niż wymienione  

w 08 04 13 

500,00 

85.  08 04 16 
Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 15 
500,00 

86.  08 04 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

87.  10 01 01 

Żużle, popioły paleniskowe i pyły  

z kotłów (z wyłączeniem pyłów  

z kotłów wymienionych w 10 01 04) 

500,00 

88.  10 01 02 Popioły lotne z węgla 500,00 

89.  10 01 03 
Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego 

obróbce chemicznej 
5500,00 

90.  10 01 05 
Stałe odpady z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 
500,00 

91.  10 01 07 

Produkty z wapniowych metod odsiarczania 

gazów odlotowych odprowadzane w postaci 

szlamu 

500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

92.  10 01 15 

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów  

ze współspalania inne niż wymienione  

w 10 01 14 

500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

93.  10 01 17 
Popioły lotne ze współspalania inne niż 

wymienione w 10 01 16 
500,00 

94.  10 01 19 

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych 

inne niż wymienione  w 10 01 05, 10 01 07  

i 10 01 18 

500,00 

95.  10 01 21 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

inne niż wymienione w 10 01 20 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

96.  10 01 23 
Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne 

niż wymienione w 10 01 22 
500,00 
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szczelnym podłożu przed 

halą. 

97.  10 01 24 
Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem  

10 01 82) 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

98.  10 01 25 
Odpady z przechowywania i przygotowania 

paliw dla opalanych węglem elektrowni 
500,00 

99.  10 01 80 

Mieszanki popiołowo-żużlowe  

z mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych 

500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

100.  10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych 500,00 

101.  10 01 82 

Mieszaniny popiołów lotnych  

i odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych (metody 

suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym) 

500,00 

102.  10 01 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

103.  10 02 01 
Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, 

stalownicze) 
500,00 

104.  10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów 500,00 

105.  10 02 08 
Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 
500,00 

106.  10 02 14 

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż wymienione  

w 10 02 13 

500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

107.  10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne 500,00 

108.  10 02 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

 

 

109.  10 03 20 
Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 03 19 
500,00 

110.  10 03 22 

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami  

z młynów kulowych) inne niż wymienione  

w 10 03 21 

500,00 

111.  10 03 24 
Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 
500,00 
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112.  10 03 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

113.  10 04 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

114.  10 05 01 
Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej                    

(z wyłączeniem 10 05 80) 
500,00 

115.  10 05 04 Inne cząstki i pyły 500,00 

116.  10 05 80 
Żużle granulowane z pieców szybowych oraz 

żużle z pieców obrotowych 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

117.  10 05 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

118.  10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 500,00 

119.  10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 500,00 

120.  10 06 04 Inne cząstki i pyły 500,00 

121.  10 06 10 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne 

niż wymienione w 10 06 09 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 
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122.  10 06 80 Żużle szybowe i granulowane 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

123.  10 06 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

124.  10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 500,00 

125.  10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 500,00 

126.  10 07 03 
Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych 
500,00 

127.  10 07 04 Inne cząstki i pyły 500,00 

128.  10 07 05 
Szlamy i osady pofiltracyjne                       

z oczyszczania gazów odlotowych 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

129.  10 07 08 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne 

niż wymienione w 10 07 07 
500,00 

130.  10 07 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

131.  10 08 04 Cząstki i pyły 500,00 

132.  10 08 09 Inne żużle 500,00 

133.  10 08 16 
Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 08 15 
500,00 

134.  10 08 18 

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż wymienione  

w 10 08 17 

500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

135.  10 08 20 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne 

niż wymienione w 10 08 19 
500,00 

136.  10 08 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

137.  10 09 10 
Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09 
500,00 

138.  10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 500,00 
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wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

139.  10 09 14 
Odpadowe środki wiążące inne niż 

wymienione w 10 09 13 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

140.  10 09 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

141.  10 10 10 
Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 10 09 
500,00 

142.  10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione  w 10 10 11 500,00 

143.  10 10 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

144.  10 11 05 Cząstki i pyły 500,00 

145.  10 11 10 
Odpady z przygotowania mas wsadowych 

inne niż wymienione              w 10 11 09 
500,00 

146.  10 11 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą.  

147.  10 12 01 
Odpady z przygotowania mas wsadowych do 

obróbki termicznej 
500,00 

148.  10 12 03 Cząstki i pyły 500,00 
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Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

149.  10 12 05 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

150.  10 12 06 Zużyte formy 500,00  

 

 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

151.  10 13 01 
Odpady z przygotowania mas wsadowych do 

obróbki termicznej 
500,00 

152.  10 13 04 
Odpady z produkcji wapna palonego  

i hydratyzowanego 
500,00 

153.  10 13 06 
Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12                      

i 10 13 13) 
500,00 

154.  10 13 82 Wybrakowane wyroby 500,00 

155.  10 13 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

156.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 500,00 

157.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 500,00 

158.  15 01 03 Opakowania z drewna 500,00 

159.  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 500,00 

160.  15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 500,00 

161.  15 01 09 Opakowania z tekstyliów 500,00 

162.  15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

500,00 

163.  16 01 03 Zużyte opony 500,00 

164.  16 01 12 
Okładziny hamulcowe inne niż wymienione  

w 16 01 11 
500,00 

165.  16 01 15 
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

166.  16 01 19 Tworzywa sztuczne 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą.  

 

167.  16 01 22 Inne nie wymienione elementy 500,00 

168.  16 01 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

169.  16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne 

niż wymienione w 16 02 15 
500,00 

170.  
 

16 03 04 

 

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione  

w 16 03 03 i 16 03 80 

500,00 

 

171.  16 03 06 
Organiczne odpady inne niż wymienione  

w 16 03 05 i 16 03 80 
500,00 

172.  16 03 80 
Produkty spożywcze przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia 
500,00 

173.  16 07 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 
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Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

174.  16 10 02 
Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

175.  16 10 04 
Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. 

koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 
500,00 

176.  16 11 02 

Węglopochodne okładziny piecowe  

i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione  

w 16 11 01 

500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177.  16 11 04 

 

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe  

z procesów metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03 

 

 

500,00 

178.  16 11 06 

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe  

z procesów niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05 

500,00 

179.  16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 500,00 

180.  16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 500,00 

181.  16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 500,00 

182.  17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 500,00 

183.  17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 500,00 

184.  17 01 82 Inne nie wymienione odpady 500,00 

185.  17 02 01 Drewno 500,00 

186.  17 02 02 Szkło 500,00 

187.  17 02 03 Tworzywa sztuczne 500,00 

188.  17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 500,00 

189.  17 03 80 Odpadowa papa 500,00 

190.  17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 500,00 

191.  17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione  

w 17 06 01 i 17 06 03 
500,00 

192.  17 08 02 
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne 

niż wymienione w 17 08 01 
500,00 

193.  17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów  

i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

500,00 

194.  18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane  

w szczelnych, odpornych 

oraz oznakowanych 

pojemnikach, ustawionych 

w hali magazynowej,              

w wydzielonych  

i opisanych miejscach, 

zgodnie z przepisami 

szczegółowymi w tym 

zakresie. 

195.  18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 500,00 

196.  18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 500,00 

197.  18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07 500,00 
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198.  19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

199.  19 01 16 
Pyły z kotłów inne niż wymienione  

w 19 01 15 
500,00 

200.  19 01 18 
Odpady z pirolizy odpadów inne niż 

wymienione w 19 01 17 
500,00 

201.  19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych 500,00 

202.  19 01 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

203.  19 02 03 

Wstępnie przemieszane odpady składające się 

wyłącznie z odpadów innych niż 

niebezpieczne 

500,00 

204.  19 02 06 
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

205.  19 02 10 
Odpady palne inne niż wymienione  

w 19 02 08 lub 19 02 09 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

206.  19 02 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

207.  19 08 01 Skratki 500,00  

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

208.  19 08 02 Zawartość piaskowników 500,00 

209.  19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 500,00 

210.  19 08 09 

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji 

olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne 

i tłuszcze 

500,00 

211.  19 08 12 

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione  

w 19 08 11 

500,00 

212.  19 08 14 

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż wymienione 

w 19 08 13 

500,00 

213.  19 08 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 
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ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane w 

kontenerze, ustawionym na 

placu. 

214.  19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

215.  19 09 02 Osady z klarowania wody 500,00 

216.  19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody 500,00 

217.  19 09 04 Zużyty węgiel aktywny 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

218.  19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 500,00 

219.  19 09 06 
Roztwory i szlamy z regeneracji 

wymienników jonitowych 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

220.  19 09 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

221.  19 10 04 
Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione  

w 19 10 03 
500,00 

222.  19 10 06 Inne frakcje niż wymienione  w 19 10 05 500,00 
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223.  19 11 06 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

inne niż wymienione w 19 11 05 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

224.  19 11 99 Inne nie wymienione odpady 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

225.  19 12 01 Papier i tektura 500,00 

226.  19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 500,00 

227.  19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 500,00 

228.  19 12 08 Tekstylia 500,00 

229.  19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 500,00 

230.  19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 500,00 

231.  19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje  

i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

500,00 

232.  19 13 02 
Odpady stałe z oczyszczania gleby                   

i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 
500,00 

233.  19 13 04 
Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż 

wymienione w 19 13 03 
500,00 

Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

234.  19 13 06 
Szlamy z oczyszczania wód podziemnych 

inne niż wymienione w 19 13 05 
500,00 

235.  19 13 08 

Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady 

ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód 

podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07 

500,00 

236.  20 01 01 Papier i tektura 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

237.  20 01 10 Odzież 500,00 

238.  20 01 11 Tekstylia 500,00 

239.  20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną  lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej  

 

240.  20 01 28 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 

i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 
500,00 

241.  20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 500,00 
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lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu przed 

halą. 

242.  20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 500,00 Odpady kierowane 

bezpośrednio na halę 

produkcyjną lub 

magazynowane w sposób 

selektywny w big-bagach 

lub innych szczelnych 

opakowaniach, 

ustawionych w hali 

magazynowej lub na 

wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na 

placu składowym przed 

halą. Alternatywnie odpady 

magazynowane  

w kontenerze, ustawionym 

na placu. 

243.  20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 500,00 

244.  20 01 39 Tworzywa sztuczne 500,00 

245.  20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych 500,00 

246.  20 01 80 
Środki ochrony roślin inne niż wymienione  

w 20 01 19 
500,00 

247.  20 01 99 
Inne nie wymienione frakcje zbierane  

w sposób selektywny 
500,00 

248.  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 500,00 

249.  20 03 99 
Odpady komunalne nie wymienione                  

w innych podgrupach 
500,00 

Łączna ilość odpadów poddawanych odzyskowi w instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów 

(I wariant funkcjonowania instalacji) nie przekroczy 4 000 Mg/rok 

  

 

5. Pkt I.8.3.4.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

 

8.3.4.1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania oraz miejsce i sposób ich magazynowania 

 
Kod 

odpadu 
Nazwa odpadu Miejsce i sposób magazynowania odpadów 

 01 01 Odpady z wydobywania kopalin  

01 01 01 
Odpady z wydobywania rud metali                              

(z wyłączeniem 01 01 80)  
Big bagi lub inne szczelne pojemniki, ustawione 

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie luzem w kontenerze na 

placu lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

01 01 02 
Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy 

metali  

01 01 80 
Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku                       

i ołowiu  

 01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali  

01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych 

powodujące samoczynne zakwaszenie 

środowiska w czasie składowania  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki ustawione 

w hali magazynowej lub na wydzielonym placu 

betonowym (szczelna nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy), zadaszonym wiatą lub  

w budynku produkcyjno-magazynowym. 
01 03 05* 

Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje 

niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)  

01 03 06 
Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione                       

w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81  

Big bagi lub inne szczelne pojemniki, ustawione 

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie luzem w kontenerze 

ustawionym na placu lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

01 03 07* 

Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki 

rud metali  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

01 03 08 
Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż 

wymienione w 01 03 07  

Big bagi lub inne szczelne pojemniki ustawione  

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie luzem w kontenerze 

ustawionym na placu lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 
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01 03 09 
Czerwony szlam powstający przy produkcji 

tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

01 03 80* 

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali 

nieżelaznych zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

01 03 81 
Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali 

nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80  

Big bagi lub inne szczelne pojemniki, ustawione 

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie luzem w kontenerze 

ustawionym na placu lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 
01 03 99 Inne nie wymienione odpady  

 01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali  

01 04 07* 

Odpady zawierające niebezpieczne substancje                   

z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych 

niż rudy metali  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

01 04 08 
Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż 

wymienione w 01 04 07  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

01 04 09 Odpadowe piaski i iły  

01 04 10 
Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż 

wymienione w 01 04 07  

01 04 11 

Odpady powstające przy wzbogacaniu soli 

kamiennej i potasowej inne niż wymienione                     

w 01 04 07  

01 04 12 

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07              

i 01 04 11  

01 04 13 
Odpady powstające przy cięciu i obróbce 

postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07  

01 04 80* 
Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym.  

01 04 81 
Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne 

niż wymienione w 01 04 80  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

01 04 82* 
Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud 

siarkowych zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym.  

01 04 83 
Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud 

siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
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01 04 84* 

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud 

fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające 

substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

01 04 85 

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud 

fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż 

wymienione w 01 04 84  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 01 04 99 

 

Inne nie wymienione odpady 

 

 01 05 Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze  

01 05 04 
Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody 

słodkiej  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  

01 05 05* 
Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę 

naftową  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

01 05 06* 
Płuczki i odpady wiertnicze zawierające 

substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

01 05 07 
Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady 

inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06  
Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  01 05 08 
Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady 

inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06  

01 05 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku produkcyjno-

magazynowym. 

 02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa  

02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  

02 01 04 
Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem 

opakowań)  

Bele, big bagi lub inne pojemniki, ustawione               

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie luzem w kontenerze 

ustawionym na placu składowym lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

02 01 08* 

Odpady agrochemikaliów zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II 

klasy toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne)  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  
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02 01 09 
Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione               

w 02 01 08  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  

02 01 10 Odpady metalowe  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  

02 01 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego  

02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców  

Szczelne opakowania odporne na wycieki 

ustawione, w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  

02 02 03 
Surowce i produkty nie nadające się do spożycia             

i przetwórstwa  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  

02 02 82 
Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż 

wymienione w 02 02 80  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
02 02 99 Inne nie wymienione odpady  

 02 03 

Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady 

pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów 

jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży 

 i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem                 

02 07)  

02 03 01 
Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców  
Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  

02 03 02 Odpady konserwantów  

02 03 03 Odpady poekstrakcyjne  

02 03 04 
Surowce i produkty nie nadające się do spożycia                

i przetwórstwa  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  

02 03 80 
Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa 

produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  
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02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych  
Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

02 03 82 Odpady tytoniowe  

02 03 99 Inne nie wymienione odpady  

 02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego  

02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków  
Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  

02 04 02 
Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda 

cukrownicza (wapno defekacyjne)  

02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  

02 04 80 Wysłodki  

02 04 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego  

02 05 01 
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia 

oraz przetwarzania  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  02 05 80 Odpadowa serwatka  

02 05 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi lub inne pojemniki ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego  

02 06 01 
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia                   

i przetwórstwa  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

02 06 02 Odpady konserwantów  Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  

02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  

02 06 80 
Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze 

spożywcze  

02 06 99 Inne nie wymienione odpady  

 

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 02 07 
Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty                  

i kakao)  

02 07 01 
Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego 

rozdrabniania surowców  
Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów  

02 07 03 Odpady z procesów chemicznych  
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02 07 04 
Surowce i produkty nie przydatne do spożycia                     

i przetwórstwa  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  

02 07 80 
Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, 

wywary  

02 07 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli  

03 01 01 Odpady kory i korka  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

03 01 04* 
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa                  

i fornir zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku                   

produkcyjno-magazynowym.  

03 01 05 
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa                     

i fornir inne niż wymienione w 03 01 04  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

03 01 80* 
Odpady z chemicznej przeróbki drewna 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

03 01 81 
Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż 

wymienione w 03 01 80  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  
03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  

03 01 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 03 02 Odpady powstające przy konserwacji drewna  

03 02 01* 
Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie 

zawierające związków chlorowcoorganicznych  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

03 02 02* 
Środki do konserwacji i impregnacji drewna 

zawierające związki chlorowcoorganiczne  

03 02 03* 
Metaloorganiczne środki do konserwacji                            

i impregnacji drewna  

03 02 04* 
Nieorganiczne środki do konserwacji                              

i impregnacji drewna  

03 02 05* 
Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna 

zawierające substancje niebezpieczne  
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03 02 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi lub inne pojemniki ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 03 03 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury  

03 03 01 Odpady z kory i drewna  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

03 03 02 
Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą 

siarczynową (w tym osady ługu zielonego)  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury  

03 03 07 
Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

03 03 08 
Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu  

03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych  

 

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

  

03 03 10 
Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy           

i powłok pochodzące z mechanicznej separacji  

03 03 11 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne 

niż wymienione w 03 03 10  

03 03 80 
Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub 

chlorem  

03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia  

03 03 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego  

04 01 01 
Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny 

wapniowe)  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
04 01 02 Odpady z wapnienia  

04 01 03* 
Odpady z odtłuszczania zawierające 

rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom  Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

 

 

04 01 05 Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu  

04 01 06 
Osady zawierające chrom, zwłaszcza                               

z zakładowych oczyszczalni ścieków  

04 01 07 
Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza                         

z zakładowych oczyszczalni ścieków  
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04 01 08 
Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom               

( wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania  

04 01 99 Inne nie wymienione odpady  

 04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego  

04 02 09 
Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

04 02 10 
Substancje organiczne z produktów naturalnych 

(np. tłuszcze, woski)  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  

04 02 14* 
Odpady z wykańczania zawierające 

rozpuszczalniki organiczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

04 02 15 
Odpady z wykańczania inne niż wymienione                    

w 04 02 14  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

04 02 16* 
Barwniki i pigmenty zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

04 02 17 
Barwniki i pigmenty inne niż wymienione               

w 04 02 16  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  

04 02 19* 
Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

04 02 20 
Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

inne niż wymienione w 04 02 19  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  

04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych  

04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 
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04 02 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 05 01 Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej  

05 01 02* Osady z odsalania  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

05 01 03* Osady z dna zbiorników  

05 01 04* Kwaśne szlamy z procesów alkilowania  

05 01 05* Wycieki ropy naftowej  

05 01 06* 
Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub 

urządzeń  

05 01 07* Kwaśne smoły  

05 01 08* Inne smoły  

05 01 09* 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne  

05 01 10 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne 

niż wymienione w 05 01 09  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw  
Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy  

05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej  Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  
05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych  

05 01 15* 
Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, 

iły)  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

05 01 16 
Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy 

naftowej  
Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

05 01 17 Bitum  

05 01 99 Inne nie wymienione odpady  

 05 06 Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla  

05 06 01* Kwaśne smoły  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  
05 06 03* Inne smoły  

05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

05 06 80* Odpady ciekłe zawierające fenole  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  
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05 06 99 Inne nie wymienione odpady  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

 05 07 Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego  

05 07 01* Osady zawierające rtęć  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

05 07 02 Odpady zawierające siarkę  
Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 05 07 99 Inne nie wymienione odpady  

 06 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych  

06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy  

 

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

06 01 02* Kwas chlorowodorowy  

06 01 03* Kwas fluorowodorowy  

06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy  

06 01 05* Kwas azotowy i azotawy  

06 01 06* Inne kwasy  

06 01 99 Inne nie wymienione odpady  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

 06 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków  

06 02 01* Wodorotlenek wapniowy  Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

06 02 03* Wodorotlenek amonowy  

06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy  

06 02 05* Inne wodorotlenki  

06 02 99 Inne nie wymienione odpady  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  

 06 03 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków 

metali  

06 03 11* Sole i roztwory zawierające cyjanki  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym . 

06 03 14 
Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11                

i 06 03 13  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  
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06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15  
Big bagi lub inne pojemniki ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

06 03 99 Inne nie wymienione odpady  

 06 04 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03  

06 04 03* Odpady zawierające arsen  
Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

06 04 04* Odpady zawierające rtęć  

06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie  

06 04 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 06 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  

06 05 02* 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

06 05 03 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne 

niż wymienione w 06 05 02  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

 06 06 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych 

procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania  

06 06 02* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

06 06 03 
Odpady zawierające siarczki inne niż 

wymienione w 06 06 02  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

06 06 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 06 07 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych 

procesów przetwórstwa chloru  

06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  
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06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru  Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

06 07 03* Osady siarczanu baru zawierające rtęć  

06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)  

06 07 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 06 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu  

06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne silikony  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

06 08 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 06 09 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz                         

z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu  

06 09 02 Żużel fosforowy  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

06 09 03* 

Poreakcyjne odpady związków wapnia 

zawierające lub zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

06 09 04 
Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż 

wymienione w 06 09 03 i 06 09 80  Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

06 09 80 Fosfogipsy  

06 09 81 

Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami 

paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)  

06 09 99 Inne nie wymienione odpady  

 06 10 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych,                                

z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych  

06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

06 10 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
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 06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych  

06 11 01 
Poreakcyjne odpady związków wapnia z 

produkcji dwutlenku tytanu  Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu  

06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu  

06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu  

06 11 83 Odpadowy siarczan żelazowy  

06 11 99 Inne nie wymienione odpady  

 06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych  

06 13 01* 

Nieorganiczne środki ochrony roślin                         

(np. pestycydy), środki do konserwacji drewna 

oraz inne biocydy  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  
06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)  

06 13 03 Czysta sadza  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu  
Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

06 13 05* 
Sadza zawierająca lub zanieczyszczona 

substancjami niebezpiecznymi  

06 13 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 07 01 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu 

chemii organicznej  

07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

07 01 03* 
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze macierzyste  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze   

z wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

07 01 04* 
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory                     

z przemywania i ciecze macierzyste  

07 01 07* 
Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

zawierające związki chlorowców  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym . 

 

 

 

 

07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  

07 01 09* 
Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające 

związki chlorowców  

07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  

07 01 11* 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne  
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07 01 12 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne 

niż wymienione w 07 01 11  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  

07 01 80 

Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji 

niebezpiecznych (inne niż wymienione                          

w 07 01 08)  

Big bagi lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
07 01 99 Inne nie wymienione odpady  

 07 02 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków               

i włókien syntetycznych  

07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

07 02 03* 
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze macierzyste  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze z 

wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

07 02 04* 
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory                    

z przemywania i ciecze macierzyste  

07 02 07* 
Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

zawierające związki chlorowców  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki ustawione 

w hali magazynowej i produkcyjnej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym  

07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  

07 02 09* 
Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające 

związki chlorowców  

07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  

07 02 11* 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne  

07 02 12 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne 

niż wymienione w 07 02 11  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych  
Bele, big bagi, lub inne pojemniki, ustawione                 

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie luzem w kontenerze 

ustawionym na placu składowym lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

07 02 14* 
Odpady z dodatków zawierające substancje 

niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)  

07 02 15 
Odpady z dodatków inne niż wymienione                       

w 07 02 14  

Big bagi, lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym . 
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07 02 17 
Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16  

Big bagi, lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy  

Big bagi, lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
07 02 99 Inne nie wymienione odpady  

 07 03 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz 

pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)  

07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

07 03 03* 
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze macierzyste  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze  

z wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

07 03 04* 
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory                       

z przemywania i ciecze macierzyste  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze  

z wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

07 03 07* 
Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

zawierające związki chlorowców  
Szczelne pojemniki odporne na wycieki ustawione 

w hali magazynowej i produkcyjnej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  

07 03 09* 
Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające 

związki chlorowców  

07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  

07 03 11* 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne  

07 03 12 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne 

niż wymienione w 07 03 11  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

07 03 99 Inne nie wymienione odpady  

 

 

Big bagi, lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym. 
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 07 04 

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin 

(z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02)                   

i innych biocydów  

07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

07 04 03* 
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze macierzyste  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze  

z wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

07 04 04* 
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory                       

z przemywania i ciecze macierzyste  

07 04 07* 
Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

zawierające związki chlorowców  Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym.  

 

07 04 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  

07 04 09* 
Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające 

związki chlorowców  

07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  

07 04 11* 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne  

07 04 12 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne 

niż wymienione w 07 04 11  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

07 04 13* 
Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 

07 04 80* 

Przeterminowane środki ochrony roślin I i II 

klasy toksyczności (bardzo toksyczne                                

i toksyczne)  

07 04 81 
Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 07 04 80  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

07 04 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków  

07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

07 05 03* 
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze macierzyste  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze   

z wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

07 05 04* 
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory                      

z przemywania i ciecze macierzyste  
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07 05 07* 
Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

zawierające związki chlorowców  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  

07 05 09* 
Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające 

związki chlorowców  

07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  

07 05 11* 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne  

07 05 12 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne 

niż wymienione w 07 05 11  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

07 05 13* 
Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13  

Big bagi, lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym. lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym 

07 05 80* 
Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

07 05 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 07 06 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, 

detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków  

07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

07 06 03* 
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze macierzyste  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze  

z wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

 

 

 

07 06 04* 
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory                       

z przemywania i ciecze macierzyste  
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07 06 07* 
Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

zawierające związki chlorowców  
Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  

07 06 09* 
Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające 

związki chlorowców  

07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  

07 06 11* 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne  

07 06 12 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne 

niż wymienione w 07 06 11  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju  

07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek  

Big bagi, lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
07 06 99 Inne nie wymienione odpady  

 07 07 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów 

chemicznych  

07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym . 

07 07 03* 
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze macierzyste  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze  

z wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

07 07 04* 
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory                       

z przemywania i ciecze macierzyste  

07 07 07* 
Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

zwierające związki chlorowców  
Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  

07 07 09* 
Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające 

związki chlorowców  

07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  

07 07 11* 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne  

07 07 12 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne 

niż wymienione w 07 07 11  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

07 07 99 Inne nie wymienione odpady  

 

Big bagi, lub inne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie luzem w kontenerze ustawionym na 

placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
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 08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów  

08 01 11* 

Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w przypadku 

rozpuszczalników w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze                              

z wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

08 01 12 
Odpady farb i lakierów inne niż wymienione                 

w 08 01 11  

Big bagi, lub inne szczelne opakowania, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu na placu 

składowym przed halą lub alternatywnie                         

w kontenerze ustawionym na placu składowym 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

08 01 13* 

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w przypadku 

rozpuszczalników w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze                           

z wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

08 01 14 
Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 13  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

08 01 15* 

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery 

zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w przypadku 

rozpuszczalników w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze                           

z wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

08 01 16 
Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne 

niż wymienione w 08 01 15  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

08 01 17* 

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w przypadku 

rozpuszczalników w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze                              

z wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

08 01 18 
Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 17  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 
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08 01 19* 

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w przypadku 

rozpuszczalników w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze                            

z wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

08 01 20 
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 19  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w przypadku 

rozpuszczalników w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze                            

z wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

08 01 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne szczelne opakowania, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu na placu 

składowym przed halą lub alternatywnie                       

w kontenerze ustawionym na placu składowym 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

 08 02 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów 

ceramicznych)  

08 02 01 Odpady proszków powlekających  

Big bagi, lub inne szczelne opakowania, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu na placu 

składowym przed halą lub alternatywnie  

w kontenerze ustawionym na placu składowym 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne  
Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 
08 02 03 

Zawiesiny wodne zawierające materiały 

ceramiczne  

08 02 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne szczelne opakowania, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu na placu 

składowym przed halą lub alternatywnie  

w kontenerze ustawionym na placu składowym 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

 08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich  

08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie  
Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 
08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie  

08 03 12* 
Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w przypadku 

rozpuszczalników w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze                             

z wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 
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08 03 13 
Odpady farb drukarskich inne niż wymienione                 

w 08 03 12  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

08 03 14* 
Szlamy farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w przypadku 

rozpuszczalników w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze                            

z wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

08 03 15 
Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione                 

w 08 03 14  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

08 03 16* Zużyte roztwory trawiące  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

08 03 17* 
Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym . 

08 03 18 
Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony 

w 08 03 17  

Big bagi, lub inne szczelne opakowania, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu na placu 

składowym przed halą lub alternatywnie  

w kontenerze ustawionym na placu składowym 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

08 03 19* 
Zdyspergowany olej zawierający substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym . 

08 03 80 
Zdyspergowany olej inny niż wymieniony                      

w 08 03 19  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

08 03 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne szczelne opakowania, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu na placu 

składowym przed halą lub alternatywnie  

w kontenerze ustawionym na placu składowym 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

 08 04 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do 

impregnacji wodoszczelnej)  

08 04 09* 

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  
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08 04 10 
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione 

w 08 04 09  

Big bagi, lub inne szczelne opakowania, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu na placu 

składowym przed halą lub alternatywnie  

w kontenerze ustawionym na placu składowym 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

08 04 11* 

Osady z klejów i szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

08 04 12 
Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione                  

w 08 04 11 

Big bagi, lub inne szczelne opakowania, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu na placu 

składowym przed halą lub alternatywnie w 

kontenerze ustawionym na placu składowym lub 

w budynku produkcyjno-magazynowym. 

08 04 13* 

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym.  

08 04 14 
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 13  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

08 04 15* 

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

08 04 16 
Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 15  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą. 

08 04 17* Olej żywiczny  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym . 

08 04 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne szczelne opakowania, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu na placu 

składowym przed halą lub alternatywnie  

w kontenerze ustawionym na placu składowym 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

 08 05 Odpady nie ujęte w innych podgrupach grupy 08  

08 05 01* Odpady izocyjanianów  

 

Szczelne pojemniki odporne na wycieki ustawione 

w hali magazynowej i produkcyjnej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  
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 09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych  

09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

09 01 02* 
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych  

09 01 03* 
Roztwory wywoływaczy opartych na 

rozpuszczalnikach  

09 01 04* Roztwory utrwalaczy  

09 01 05* 
Roztwory wybielaczy i kąpieli                    

wybielająco-utrwalających  

09 01 06* 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające srebro  

09 01 07 
Błony i papier fotograficzny zawierające srebro 

lub związki srebra  
Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

09 01 08 
Błony i papier fotograficzny nie zawierające 

srebra  

09 01 10 
Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez 

baterii  

09 01 11* 

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku 

zawierające baterie wymienione w 16 06 01,               

16 06 02 lub 16 06 03  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki ustawione 

w hali magazynowej i produkcyjnej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

09 01 12 

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku 

zawierające baterie inne niż wymienione                        

w 09 01 11  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

09 01 13* 
Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra 

inne niż wymienione w 09 01 06  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

09 01 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 10 01 
Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem                 

grupy 19)  

10 01 01 

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów                 

(z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych                 

w 10 01 04)  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 01 02 Popioły lotne z węgla  

10 01 03 
Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego 

obróbce chemicznej  

10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
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10 01 05 
Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania 

gazów odlotowych  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym. 

10 01 07 

Produkty z wapniowych metod odsiarczania 

gazów odlotowych odprowadzane w postaci 

szlamu  

10 01 09* Kwas siarkowy  Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 01 13* 
Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów 

stosowanych jako paliwo  

10 01 14* 

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów                   

ze współspalania zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 01 15 

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów                 

ze współspalania inne niż wymienione                 

w 10 01 14  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 01 16* 
Popioły lotne ze współspalania zawierające 

substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 01 17 
Popioły lotne ze współspalania inne niż 

wymienione w 10 01 16  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 01 18* 
Odpady z oczyszczania gazów odlotowych 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą. 

10 01 19 
Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 01 20* 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 01 21 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne 

niż wymienione w 10 01 20  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

10 01 22* 
Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki. 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  



 54 

10 01 23 
Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż 

wymienione w 10 01 22  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

10 01 24 
Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem                 

10 01 82)  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 01 25 
Odpady z przechowywania i przygotowania paliw 

dla opalanych węglem elektrowni  

10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

10 01 80 
Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych  
Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku produkcyjno-

magazynowym. 

10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych  

10 01 82 

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych 

z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i półsuche 

odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)  

10 01 99 Inne nie wymienione odpady  

 10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali  

10 02 01 
Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, 

stalownicze)  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów  

10 02 07* 
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 02 08 
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

inne niż wymienione w 10 02 07  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 02 10 Zgorzelina walcownicza  

10 02 11* 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

zawierające oleje  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 02 12 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż 

wymienione w 10 02 11  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

10 02 13* 

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  
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10 02 14 

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż wymienione                     

w 10 02 13  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne  

10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza  
Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy  

10 02 99 Inne nie wymienione odpady  

 10 03 Odpady z hutnictwa aluminium  

10 03 02 Odpadowe anody  Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 03 04* Żużle z produkcji pierwotnej  

10 03 05 Odpady tlenku glinu  

10 03 08* Słone żużle z produkcji wtórnej  Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 03 09* Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej  

10 03 15* 

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub 

wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne                 

w niebezpiecznych ilościach  

10 03 16 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 03 17* Odpady zawierające smołę z produkcji anod  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 03 18 
Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne 

niż wymienione w 10 03 17  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 03 19* 
Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 03 20 
Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione                

w 10 03 19  

Big bagi, lub inne opakowania ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 03 21* 

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami                      

z młynów kulowych) zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym. 



 56 

10 03 22 

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami                      

z młynów kulowych) inne niż wymienione                  

w 10 03 21  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 03 23* 
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 03 24 
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

inne niż wymienione w 10 03 23  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 03 25* 

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 03 26 

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż wymienione                        

w 10 03 25  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

10 03 27* 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

zawierające oleje  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 03 28 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż 

wymienione w 10 03 27  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

10 03 29* 

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych 

kożuchów żużlowych zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 03 30 

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych 

kożuchów żużlowych inne niż wymienione                    

w 10 03 29  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
10 03 99 Inne nie wymienione odpady  

 10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu  

10 04 01* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej  
Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 04 02* Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej  

10 04 03* 
Wapno zawierające związki arsenu (arsenian 

wapniowy)  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  
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10 04 04* Pyły z gazów odlotowych  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 04 05* Inne cząstki i pyły  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 04 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  

10 04 07* 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych  

10 04 09* 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

zawierające oleje  

10 04 10 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż 

wymienione w 10 04 09  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

10 04 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 05 Odpady z hutnictwa cynku  

10 05 01 
Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z 

wyłączeniem 10 05 80)  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 05 03* Pyły z gazów odlotowych  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 05 04 Inne cząstki i pyły  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery 

,ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
10 05 06* 

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych  

10 05 08* 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

zawierające oleje  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 05 09 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż 

wymienione w 10 05 08  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 
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10 05 10* 

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub 

wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne  

w niebezpiecznych ilościach  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10  Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 05 80 
Żużle granulowane z pieców szybowych oraz 

żużle z pieców obrotowych  

10 05 99 Inne nie wymienione odpady  

10 06 Odpady z hutnictwa miedzi  

10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej  
Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej  

10 06 03* Pyły z gazów odlotowych  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 06 04 Inne cząstki i pyły  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 06 07* 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku p 

rodukcyjno-magazynowym. 

10 06 09* 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

zawierające oleje  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki ustawione 

w hali magazynowej lub na wydzielonym placu 

betonowym (szczelna nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy) zadaszonym wiatą lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym.  

10 06 10 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż 

wymienione w 10 06 09  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

10 06 80 Żużle szybowe i granulowane  
Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 

 

 

 

10 06 99 Inne nie wymienione odpady  
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10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny  

10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej  Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej  

10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  

10 07 04 Inne cząstki i pyły  

10 07 05 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

10 07 07* 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

zawierające oleje  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 07 08 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż 

wymienione w 10 07 07  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

10 07 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych  

10 08 04 Cząstki i pyły  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 08 08* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 08 09 Inne żużle  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 08 10* 

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub 

wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w 

niebezpiecznych ilościach  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
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10 08 12* Odpady zawierające smołę z produkcji anod  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki ustawione 

w hali magazynowej i produkcyjnej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 08 13 
Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne 

niż wymienione w 10 08 12  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
10 08 14 Odpadowe anody  

10 08 15* 
Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 08 16 
Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione                 

w 10 08 15  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 08 17* 

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 08 18 

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż wymienione                    

w 10 08 17  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

10 08 19* 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

zawierające oleje  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym.  

10 08 20 
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż 

wymienione w 10 08 19  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

10 08 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza  

10 09 03 Żużle odlewnicze  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 09 05* 
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem 

odlewania zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
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10 09 06 
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem 

odlewania inne niż wymienione w 10 09 05  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 09 07* 
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie 

odlewania zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 09 08 
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie 

odlewania inne niż wymienione w 10 09 07  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 09 09* 
Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 09 10 
Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione  

w 10 09 09  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 09 11* 
Inne cząstki stałe zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11  

Big bagi, lub inne opakowania ustawione, w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 09 13* 
Odpadowe środki wiążące zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 09 14 
Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione 

w 10 09 13  

Big bagi, lub inne opakowania ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 09 15* 
Odpady środków do wykrywania pęknięć 

odlewów  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  
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10 09 16 
Odpady środków do wykrywania pęknięć 

odlewów inne niż wymienione w 10 09 15  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne  

10 09 99 Inne nie wymienione odpady  

 10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych  

10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 10 05* 
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem 

odlewania zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 10 06 
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem 

odlewania inne niż wymienione w 10 10 05  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 10 07* 
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie 

odlewania zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 10 08 
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie 

odlewania inne niż wymienione w 10 10 07  

Big bagi, lub inne opakowania ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 10 09* 
Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 10 10 
Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione  

w 10 10 09  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 10 11* 
Inne cząstki stałe zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
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10 10 13* 
Odpadowe środki wiążące zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 10 14 
Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione 

w 10 10 13  

Big bagi, lub inne opakowania ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 10 15* 
Odpady środków do wykrywania pęknięć 

odlewów  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 10 16 
Odpady środków do wykrywania pęknięć 

odlewów inne niż wymienione w 10 10 15  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 10 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne opakowania ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 10 11 Odpady z hutnictwa szkła  

10 11 03 
Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna 

szklanego  

Bele, Big bagi, lub inne opakowania, ustawione      

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie w kontenerze ustawionym 

na placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 11 05 Cząstki i pyły  

Big bagi, lub inne opakowania ustawione, w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 11 09* 

Odpady z przygotowania mas wsadowych do 

obróbki termicznej zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 11 10 
Odpady z przygotowania mas wsadowych inne 

niż wymienione w 10 11 09  

Big bagi, lub inne opakowania ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 11 11* 

Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i 

proszku szklanego zawierające metale ciężkie 

(np. z lamp elektronopromieniowych)  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
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10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 11 13* 
Szlamy z polerowania i szlifowania szkła 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 11 14 
Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

10 11 15* 
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 11 16 
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

inne niż wymienione w 10 11 15  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 11 17* 

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 11 18 

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż wymienione                         

w 10 11 17  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 11 19* 
Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 11 20 
Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 10 11 19  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe  

10 11 81* Odpady zawierające azbest  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym . 

10 11 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne opakowania ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
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 10 12 
Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów 

ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)  

10 12 01 
Odpady z przygotowania mas wsadowych do 

obróbki termicznej  
Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 12 03 Cząstki i pyły  

10 12 05 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych  

10 12 06 Zużyte formy  

10 12 08 
Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle               

i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)  

10 12 09* 
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 12 10 
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

inne niż wymienione w 10 12 09  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 12 12 
Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione                   

w 10 12 11  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

10 12 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 10 13 
Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych            

z nich wyrobów  

10 13 01 
Odpady z przygotowania mas wsadowych do 

obróbki termicznej  Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 13 04 
Odpady z produkcji wapna palonego                               

i hydratyzowanego  

10 13 06 
Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12                        

i 10 13 13)  

10 13 07 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych  

10 13 09* 
Odpady zawierające azbest z produkcji 

elementów cementowo-azbestowych  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  
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10 13 10 
Odpady z produkcji elementów cementowo-

azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
10 13 11 

Odpady z cementowych materiałów 

kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 

i 10 13 10 

10 13 12* 
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

10 13 13 
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

inne niż wymienione w 10 13 12  Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy  

10 13 80 Odpady z produkcji cementu  

10 13 81 Odpady z produkcji gipsu  

10 13 82 Wybrakowane wyroby  

10 13 99 Inne nie wymienione odpady  

 10 14 Odpady z krematoriów  

10 14 01* 
Odpady z oczyszczania gazów odlotowych 

zawierające rtęć  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym . 

10 80 Odpady z produkcji żelazostopów  

10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu  

10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu  

10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu  

10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu  

10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu  

10 80 99 Inne nie wymienione odpady  

 11 01 
Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, 

cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)  

11 01 05* Kwasy trawiące  
Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

 

11 01 06* 
Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione 

w 11 01 05  

11 01 07* Alkalia trawiące  

11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania  

11 01 09* 
Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające 

substancje niebezpieczne  

11 01 10 
Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione 

w 11 01 09  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

11 01 11* 
Wody popłuczne zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
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11 01 12 
Wody popłuczne inne niż wymienione  

w 11 01 11  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

11 01 13* 
Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

11 01 14 
Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione               

w 11 01 13  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

11 01 15* 

Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub 

systemów wymiany jonowej zawierające 

substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne  
Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

11 01 98* 
Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne  

11 01 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych  

11 02 02* 
Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt              

i getyt)  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

11 02 03 
Odpady z produkcji anod dla procesów 

elektrolizy  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

11 02 05* 
Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające 

substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

11 02 06 
Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż 

wymienione w 11 02 05  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
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11 02 07* 
Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

11 02 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali  

11 03 01* Odpady zawierające cyjanki  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

11 03 02* Inne odpady  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym.  

 11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania  

11 05 01 Cynk twardy  

Big bagi, lub inne opakowania ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
11 05 02 Popiół cynkowy  

11 05 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

11 05 04* Zużyty topnik  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

11 05 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

12 01 
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw 

sztucznych  

12 01 01 
Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego 

stopów  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym. 

 

 

 

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów  

12 01 03 
Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych  

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych  
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12 01 05 
Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw 

sztucznych  

Bele, Big bagi, lub inne opakowania, ustawione          

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie w kontenerze ustawionym 

na placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

12 01 06* 

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali 

zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji              

i roztworów)  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym.  

12 01 07* 

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie 

zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji 

i roztworów)  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

12 01 08* 
Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki 

metali zawierające chlorowce  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

12 01 09* 
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

nie zawierające chlorowców  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki ustawione 

w hali magazynowej lub na wydzielonym placu 

betonowym (szczelna nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy) zadaszonym wiatą lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym.  

12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

12 01 13 Odpady spawalnicze  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

12 01 14* 
Szlamy z obróbki metali zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki ustawione 

w hali magazynowej i produkcyjnej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

12 01 15 
Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione              

w 12 01 14  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

12 01 16* 
Odpady poszlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne  

Pojemniki, big-bagi lub kontenery, ustawione  

w hali magazynowej lub na wydzielonym placu 

betonowym (szczelna nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy) zadaszonym wiatą lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 
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12 01 17 
Odpady poszlifierskie inne niż wymienione                   

w 12 01 16  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

12 01 18* 

Szlamy z obróbki metali zawierające oleje              

(np. szlamy z szlifowania, gładzenia                               

i pokrywania)  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

12 01 19* 
Oleje z obróbki metali łatwo ulegające 

biodegradacji  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku produkcyjno-

magazynowym.  

12 01 20* 
Zużyte materiały szlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne  

Pojemniki, big-bagi lub kontenery, ustawione              

w hali magazynowej lub na wydzielonym placu 

betonowym (szczelna nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy) zadaszonym wiatą lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

12 01 21 
Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione 

w 12 01 20  

Big bagi, lub inne opakowania ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
12 01 99 Inne nie wymienione odpady  

 12 03 Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)  

12 03 01* Wodne ciecze myjące  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

12 03 02* Odpady z odtłuszczania parą  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki ustawione 

w hali magazynowej lub na wydzielonym placu 

betonowym (szczelna nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy) zadaszonym wiatą lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym.  

 13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne  

13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym.  

13 01 04* 
Emulsje olejowe zawierające związki 

chlorowcoorganiczne  

 

 

Szczelne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub w kontenerze, ustawionym na 

wybetonowanej szczelnej posadzce pod wiatą 

(szczelna nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy)  

lub w budynku produkcyjno-magazynowym 

zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym 

zakresie. 

 

 

 

 

 

13 01 05* 
Emulsje olejowe nie zawierające związków 

chlorowcoorganicznych  

13 01 09* 
Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki 

chlorowcoorganiczne  

13 01 10* 
Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające 

związków chlorowcoorganicznych  

13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne  



 71 

13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji  
Szczelne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub w kontenerze, ustawionym na 

wybetonowanej szczelnej posadzce pod wiatą 

(szczelna nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy)  

lub w budynku produkcyjno-magazynowym 

zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym 

zakresie. 

13 01 13* Inne oleje hydrauliczne  

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  

13 02 04* 

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe                      

i smarowe zawierające związki 

chlorowcoorganiczne   

Szczelne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub w kontenerze, ustawionym na 

wybetonowanej szczelnej posadzce pod 

wiatą(szczelna nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy)  lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym zgodnie z przepisami 

szczegółowymi w tym zakresie. 

  

13 02 05* 

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe                     

i smarowe nie zawierające związków 

chlorowcoorganicznych  

13 02 06* 
Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe                   

i smarowe  

13 02 07* 
Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo 

ulegające biodegradacji  

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  

 13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła  

13 03 01* 
Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła zawierające PCB  

Szczelne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub w kontenerze, ustawionym na 

wybetonowanej szczelnej posadzce pod wiatą 

(szczelna nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy)  

lub w budynku produkcyjno-magazynowym 

zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym 

zakresie. 

 

13 03 06* 

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające 

związki chlorowcoorganiczne inne niż 

wymienione w 13 03 01  

13 03 07* 

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie 

zawierające związków chlorowcoorganicznych  

13 03 08* 

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż 

wymienione w 13 03 01  

13 03 09* 
Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji  

13 03 10* 
Inne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła  

 13 04 Oleje zęzowe 

13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej  Szczelne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub w kontenerze, ustawionym na 

wybetonowanej szczelnej posadzce pod wiatą 

(szczelna nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym 

zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym 

zakresie. 

13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych  

13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich  

 13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach  

13 05 01* 
Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach  

 

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

 

 

 

 

 



 72 

13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach   

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

 

13 05 03* Szlamy z kolektorów  

13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach  

13 05 07* 
Zaolejona woda z odwadniania olejów                         

w separatorach  

13 05 08* 
Mieszanina odpadów z piaskowników                        

i z odwadniania olejów w separatorach  

 13 07 Odpady paliw ciekłych  

13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą.  

13 07 02* Benzyna  
Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze  

z wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)  

 13 08 Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach  

13 08 01* Szlamy lub emulsje z odsalania  Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

13 08 02* Inne emulsje  

13 08 80* Zaolejone odpady stałe ze statków  

13 08 99* Inne nie wymienione odpady  

 14 06 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach  

14 06 01* Freony, HCFC, HFC  

Szczelne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub w kontenerze, ustawionym na 

wybetonowanej szczelnej posadzce pod wiatą 

(szczelna nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym 

zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym 

zakresie. 

14 06 02* 
Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki                       

i mieszaniny rozpuszczalników  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w zadaszonym oddzielnym, 

specjalnym, oznakowanym kontenerze   

z wentylacją grawitacyjną lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

14 06 03* 
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników  

14 06 04* 
Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 06 05* 
Szlamy i odpady stałe zawierające inne 

rozpuszczalniki  
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15 01 
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 

opakowaniowymi)  

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  
Bele, Big bagi, lub inne opakowania, ustawione            

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie w kontenerze ustawionym 

na placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  

15 01 03 Opakowania z drewna  

15 01 04 Opakowania z metali  

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe  

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  

15 01 07 Opakowania ze szkła  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

15 01 09 Opakowania z tekstyliów  

Bele, Big bagi, lub inne opakowania, ustawione        

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie w kontenerze ustawionym 

na placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone               

(np. środkami ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności-bardzo toksyczne i toksyczne) 

Pojemniki, big-bagi lub kontenery, ustawione                 

w hali magazynowej lub na wydzielonym placu 

betonowym (szczelna nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy) zadaszonym wiatą lub w 

przypadku pojemników ciśnieniowych w naczepie 

izotermie lub w hali do przetwarzania aerozol lub 

w budynku produkcyjno-magazynowym . 
15 01 11* 

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia 

konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi  

 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne  

15 02 02* 

Sorbenty,materiały filtracyjne(w tym filtry 

olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 

wycierania(np.szmaty,ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

(np.PCB)     

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02  

Bele, Big bagi, lub inne opakowania, ustawione      

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie w kontenerze ustawionym 

na placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

16 01 

Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady 

z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 

i 16 08)  

16 01 03 Zużyte opony  
Luzem w wyznaczonym miejscu na placu 

składowym lub alternatywnie w kontenerze. 

16 01 07* Filtry olejowe  Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

16 01 08* Elementy zawierające rtęć  

16 01 09* Elementy zawierające PCB  

16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)  

16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest  

Szczelne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub w kontenerze, ustawionym na 

wybetonowanej szczelnej posadzce pod wiatą lub 

w budynku produkcyjno-magazynowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy),  zgodne  

z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. 
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16 01 12 
Okładziny hamulcowe inne niż wymienione                

w 16 01 11  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

16 01 13* Płyny hamulcowe  Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym.  

16 01 14* 
Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje  

16 01 15 
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14  Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony  

16 01 17 Metale żelazne  

16 01 18 Metale nieżelazne  

16 01 19 Tworzywa sztuczne  

Bele, Big bagi, lub inne opakowania, ustawione        

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie w kontenerze ustawionym 

na placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

16 01 20 Szkło  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

16 01 21* 
Niebezpieczne elementy inne niż wymienione               

w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

16 01 22 Inne nie wymienione elementy  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
16 01 99 Inne nie wymienione odpady  

 16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych  

16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB  Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

16 02 10* 
Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi 

zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09  

16 02 11* 
Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, 

HFC  

Szczelne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub w kontenerze, ustawionym na 

wybetonowanej szczelnej posadzce pod wiatą 

(szczelna nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym 

zgodne z przepisami szczegółowymi w tym 

zakresie. 

16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest  

16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż wymienione w 16 02 09                 

do 16 02 12  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
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16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione                   

w 16 02 09 do 16 02 13  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

16 02 15* 
Niebezpieczne elementy lub części składowe 

usunięte z zużytych urządzeń  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym. 

 16 03 
Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub 

nieprzydatne do użytku  

16 03 03* 
Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

16 03 04 
Nieorganiczne odpady inne niż wymienione  

w 16 03 03 i 16 03 80  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

16 03 05* 
Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

16 03 06 
Organiczne odpady inne niż wymienione  

w 16 03 05 i 16 03 80  

Big bagi, lub inne opakowania ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
16 03 80 

Produkty spożywcze przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia  

16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia  

16 05 04* 
Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające 

substancje niebezpieczne  

Pojemniki, big-bagi lub kontenery, ustawione                  

w hali magazynowej lub na wydzielonym placu 

betonowym (szczelna nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy) zadaszonym wiatą lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym lub  w przypadku 

pojemników ciśnieniowych  w naczepie izotermie 

lub w hali do przetwarzania aerozoli. 

16 05 05 
Gazy w pojemnikach inne niż wymienione                 

w 16 05 04  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
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16 05 06* 

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. 

odczynniki chemiczne) zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

16 05 07* 

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. przeterminowane 

odczynniki chemiczne)  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

16 05 08* 

Zużyte organiczne chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. przeterminowane 

odczynniki chemiczne)  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

16 05 09 
Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 

06, 16 05 07 lub 16 05 08  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

 16 06 Baterie i akumulatory  

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe  Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe  

16 06 03* Baterie zawierające rtęć  

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)  Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 
16 06 05 Inne baterie i akumulatory  

16 06 06* 
Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii                    

i akumulatorów  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

 16 07 
Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek                              

(z wyjątkiem grup 05 i 13)  

16 07 08* 
Odpady zawierające ropę naftową lub jej 

produkty  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  
16 07 09* 

Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne  

16 07 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

16 08 Zużyte katalizatory  

16 08 01 

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, 

rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem            

16 08 07)  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 



 77 

16 08 02* 
Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne 

metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

16 08 03 

Zużyte katalizatory zawierające metale 

przejściowe lub ich związki inne niż wymienione 

w 16 08 02  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

16 08 04 

Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego 

krakingu w procesie fluidyzacyjnym  

(z wyłączeniem 16 08 07)  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

16 08 05* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy  
Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory  

16 08 07* 
Zużyte katalizatory zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi  

 16 09 Substancje utleniające  

16 09 01* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)  Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

16 09 02* 
Chromiany (np. chromian potasowy, 

dwuchromian sodowy lub potasowy)  

16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)  

16 09 04* Inne nie wymienione substancje utleniające  

 16 10 
Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich 

powstawania  

16 10 01* 
Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

16 10 02 
Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione    

w 16 10 01  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

16 10 03* 

Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. 

koncentraty) zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym.  

16 10 04 
Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. 

koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

 16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe  

16 11 01* 

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów metalurgicznych 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  
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16 11 02 

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 01  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

16 11 03* 

Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe             

z procesów metalurgicznych zawierające 

substancje niebezpieczne  

Pojemniki, big-bagi lub kontenery, ustawione             

w hali magazynowej lub na wydzielonym placu 

betonowym (szczelna nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy) zadaszonym wiatą lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

16 11 04 

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe                 

z procesów metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

16 11 05* 

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe                

z procesów niemetalurgicznych zawierające 

substancje niebezpieczne  

Pojemniki, big-bagi lub kontenery, ustawione                

w hali magazynowej lub na wydzielonym placu 

betonowym (szczelna nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy) zadaszonym wiatą lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

16 11 06 

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe                    

z procesów niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 16 80 Odpady różne  

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków, zdarzeń losowych  

16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych  

16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
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 17 01 
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, 

płyty, ceramika)  

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek               

i remontów  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku produkcyjno-

magazynowym. 

17 01 02 Gruz ceglany  

17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych                       

i elementów wyposażenia  

17 01 06* 

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

zawierające substancje niebezpieczne  

Pojemniki, big-bagi lub kontenery, ustawione              

w hali magazynowej lub na wydzielonym placu 

betonowym (szczelna nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy) zadaszonym wiatą lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych                         

i elementów wyposażenia inne niż wymienione               

w 17 01 06  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.  

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg  

17 01 82 Inne nie wymienione odpady  

 17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych  

17 02 01 Drewno  Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

17 02 02 Szkło  

17 02 03 Tworzywa sztuczne  

Bele, Big bagi, lub inne opakowania, ustawione  

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie w kontenerze ustawionym 

na placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

17 02 04* 

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

zawierające lub zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)  

Pojemniki, big-bagi lub kontenery, ustawione  

w hali magazynowej lub na wydzielonym placu 

betonowym (szczelna nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy) zadaszonym wiatą lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

 17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych  

17 03 01* Asfalt zawierający smołę  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

17 03 03* Smoła i produkty smołowe  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  



 80 

17 03 80 Odpadowa papa  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali  

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 

17 04 02 Aluminium  

17 04 03 Ołów  

17 04 04 Cynk  

17 04 05 Żelazo i stal  

17 04 06 Cyna  

17 04 07 Mieszaniny metali  

17 04 09* 
Odpady metali zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi  

 Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym.  

17 04 10* 
Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym.  

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)  

17 05 03* 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. PCB)  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 

wymienione w 17 05 03  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

17 05 05* 
Urobek z pogłębiania zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

17 05 06 
Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony                       

w 17 05 05  

Big bagi, lub inne opakowania ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
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17 05 07* 
Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający 

substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

17 05 08 
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony 

w 17 05 07  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest  

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest  

Szczelne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub w kontenerze ustawionym na 

wybetonowanej szczelnej posadzce pod wiatą 

(szczelna nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym 

zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym 

zakresie. 

17 06 03* 
Inne materiały izolacyjne zawierające substancje 

niebezpieczne  

Pojemniki, big-bagi lub kontenery, ustawione                  

w hali magazynowej lub na wydzielonym placu 

betonowym (szczelna nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy) zadaszonym wiatą lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione  

w                  17 06 01 i 17 06 03  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest  

Szczelne pojemniki, ustawione w hali 

magazynowej lub w kontenerze ustawionym na 

wybetonowanej szczelnej posadzce pod wiatą 

(szczelna nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym 

zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym 

zakresie. 

 17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips  

17 08 01* 
Materiały konstrukcyjne zawierające gips 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi  

Pojemniki, big-bagi lub kontenery, ustawione              

w hali magazynowej lub na wydzielonym placu 

betonowym (szczelna nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy) zadaszonym wiatą lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

17 08 02 
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne 

niż wymienione w 17 08 01  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu  

17 09 01* 
Odpady z budowy, remontów i demontażu 

zawierające rtęć  

Pojemniki, big-bagi lub kontenery, ustawione              

w hali magazynowej lub na wydzielonym placu 

betonowym (szczelna nawierzchnia, zbiornik 

bezodpływowy) zadaszonym wiatą lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym. 

17 09 02* 

Odpady z budowy, remontów i demontażu 

zawierające PCB (np. substancje i przedmioty 

zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny 

podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły 

okienne, kondensatory)  

17 09 03* 

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu            

(w tym odpady zmieszane) zawierające 

substancje niebezpieczne  
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17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 03  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej  

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03  
Szczelne i opisane kodem pojemniki odporne na 

wycieki, ustawione w hali magazynowej lub  

w budynku produkcyjno-magazynowym                       

w wydzielonych i opisanych miejscach, zgodnie             

z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. 

18 01 06* 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, 

zawierające substancje niebezpieczne  

18 01 07 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne 

niż wymienione w 18 01 06  

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08  

18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej  

18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02  
Szczelne i opisane kodem pojemniki odporne na 

wycieki, ustawione w hali magazynowej  lub  

w budynku produkcyjno-magazynowym                     

w wydzielonych i opisanych miejscach, zgodnie             

z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. 

18 02 05* 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, 

zawierające substancje niebezpieczne  

18 02 06 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne 

niż wymienione w 18 02 05  

18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07  

 19 01 Odpady z termicznego przekształcania odpadów  

19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 01 05* 
Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny)                        

z oczyszczania gazów odlotowych  
Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

19 01 06* 
Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania 

gazów odlotowych  

19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  

19 01 10* 
Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów 

odlotowych  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 01 11* 
Żużle i popioły paleniskowe zawierające 

substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 01 12 
Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione 

w 19 01 11  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 01 13* 
Popioły lotne zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
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19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 01 15* 
Pyły z kotłów zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 01 17* 
Odpady z pirolizy odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 01 18 
Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione 

w 19 01 17  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych  

19 01 99 Inne nie wymienione odpady  

 19 02 
Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, 

neutralizacja)  

19 02 03 
Wstępnie przemieszane odpady składające się 

wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 02 04* 

Wstępnie przemieszane odpady składające się              

z co najmniej jednego rodzaju odpadów 

niebezpiecznych  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 02 05* 
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

19 02 06 
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 02 05  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym.  

19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji  Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

19 02 08* 
Ciekłe odpady palne zawierające substancje 

niebezpieczne  

19 02 09* 
Stałe odpady palne zawierające substancje 

niebezpieczne  
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19 02 10 
Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 

lub 19 02 09  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 02 11* 
Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

19 02 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone  

19 03 04* Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

19 03 05 
Odpady stabilizowane inne niż wymienione              

w 19 03 04  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 03 07 
Odpady zestalone inne niż wymienione  

w 19 03 06  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania  

19 04 01 Zeszklone odpady  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 04 02* 
Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania 

gazów odlotowych  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
19 04 03* Nie zeszklona faza stała  

19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 
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19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)  

19 05 01 
Nie przekompostowane frakcje odpadów 

komunalnych i podobnych  
Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 19 05 02 
Nie przekompostowane frakcje odpadów 

pochodzenia zwierzęcego i roślinnego  

19 05 03 
Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie 

nadający się do wykorzystania)  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
19 05 99 Inne nie wymienione odpady  

 19 06 Odpady z beztlenowego rozkladu odpadów  

19 06 03 
Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów 

komunalnych  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

19 06 04 
Przefermentowane odpady z beztlenowego 

rozkładu odpadów komunalnych  

19 06 05 
Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów 

zwierzęcych i roślinnych  

19 06 06 
Przefermentowane odpady z beztlenowego 

rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych  

19 06 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach  

19 08 01 Skratki  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

19 08 02 Zawartość piaskowników  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 08 07* 
Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników 

jonitowych  

 

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  
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19 08 08* 
Odpady z systemów membranowych zawierające 

metale ciężkie  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

19 08 09 

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji 

olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne               

i tłuszcze  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

19 08 10* 
Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji 

olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

19 08 11* 

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne                   

z biologicznego oczyszczania ścieków 

przemysłowych  

19 08 12 
Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

19 08 13* 

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne              

z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

19 08 14 

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż wymienione                

w 19 08 13  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

19 08 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym. 

 19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych  

19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 09 02 Osady z klarowania wody  Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody  

19 09 04 Zużyty węgiel aktywny  
Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne  

19 09 06 
Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników 

jonitowych  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 
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19 09 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym. 

 19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale  

19 10 01 Odpady żelaza i stali  Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 10 02 Odpady metali nieżelaznych  

19 10 03* 
Lekka frakcja i pyły zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 10 04 
Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione  

w 19 10 03  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 10 05* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 19 11 Odpady z regeneracji olejów  

19 11 01* Zużyte filtry iłowe  Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

19 11 02* Kwaśne smoły  

19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe  

19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

19 11 05* 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

19 11 06 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne 

niż wymienione w 19 11 05  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 
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19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

19 11 99 Inne nie wymienione odpady  

Big bagi, lub inne opakowania ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

 19 12 
Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, 

granulowania) nieujęte w innych grupach  

19 12 01 Papier i tektura  

Bele, Big bagi, lub inne opakowania, ustawione              

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie w kontenerze ustawionym 

na placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 12 02 Metale żelazne  
Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 12 03 Metale nieżelazne  

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma  

Bele, Big bagi, lub inne opakowania, ustawione      

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie w kontenerze ustawionym 

na placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 12 05 Szkło  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 12 08 Tekstylia  

Bele, Big bagi, lub inne opakowania, ustawione                

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie w kontenerze ustawionym 

na placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)  
Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)  
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19 12 11* 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje                     

i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje  

i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych  

19 13 01* 
Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

19 13 02 
Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne 

niż wymienione w 19 13 01  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

19 13 03* 
Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające 

substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

19 13 04 
Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż 

wymienione w 19 13 03  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

19 13 05* 
Szlamy z oczyszczania wód podziemnych 

zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

19 13 06 
Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne 

niż wymienione w 19 13 05  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

19 13 07* 

Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe 

(np. koncentraty) z oczyszczania wód 

podziemnych zawierające substancje 

niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

19 13 08 

Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe 

(np. koncentraty) z oczyszczania wód 

podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

 19 80 
Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nie ujęte w innych 

podgrupach  

19 80 01 
Odpady po autoklawowaniu odpadów 

medycznych i weterynaryjnych  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 
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 20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)  

20 01 01 Papier i tektura  

Bele, Big bagi, lub inne opakowania, ustawione               

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie w kontenerze ustawionym 

na placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

20 01 02 Szkło  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

20 01 10 Odzież  Bele, Big bagi, lub inne opakowania, ustawione     

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie w kontenerze ustawionym 

na placu składowym. lub w budynku 

produkcyjno-magazynowym 

20 01 11 Tekstylia  

20 01 13* Rozpuszczalniki  
Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

 

 

 

 

20 01 14* Kwasy  

20 01 15* Alkalia  

20 01 17* Odczynniki fotograficzne  

20 01 19* 

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

(bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, 

insektycydy)  

20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 

rtęć  

20 01 23* Urządzenia zawierające freony  

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25  
Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej i produkcyjnej lub 

na wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  
20 01 27* 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze                 

i żywice zawierające substancje niebezpieczne  

20 01 28 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze               

i żywice inne niż wymienione w 20 01 27  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 
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20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31  

Szczelne i opisane kodem pojemniki odporne na 

wycieki, ustawione w hali magazynowej   lub  

w budynku produkcyjno-magazynowym                     

w wydzielonych i opisanych miejscach, zgodnie              

z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. 

20 01 33* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami                        

i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie                  

i akumulatory zawierające te baterie  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym.  

20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż wymienione           

w 20 01 33  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki  

Szczelne pojemniki odporne na wycieki,. 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku 

 produkcyjno-magazynowym.  

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23                      

i 20 01 35  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne  

Szczelne pojemniki, big-bagi lub kontenery, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wydzielonym placu betonowym (szczelna 

nawierzchnia, zbiornik bezodpływowy) 

zadaszonym wiatą lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

20 01 39 Tworzywa sztuczne  

Bele, Big bagi, lub inne opakowania, ustawione              

w hali magazynowej lub na wybetonowanym, 

szczelnym podłożu na placu składowym przed 

halą lub alternatywnie w kontenerze ustawionym 

na placu składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

20 01 40 Metale  
Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych  

20 01 80 
Środki ochrony roślin inne niż wymienione                   

w 20 01 19  

Szczelne opakowania odporne na wycieki, 

ustawione w hali magazynowej lub na 

wybetonowanym, szczelnym podłożu przed halą 

lub w budynku produkcyjno-magazynowym. 

20 01 99 
Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny  

Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 
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 20 03 Inne odpady komunalne  

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  Big bagi, lub inne opakowania, ustawione w hali 

magazynowej lub na wybetonowanym, szczelnym 

podłożu na placu składowym przed halą lub 

alternatywnie w kontenerze ustawionym na placu 

składowym lub w budynku  

produkcyjno-magazynowym. 

20 03 99 
Odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach  

 

Instalacja do magazynowania odpadów niebezpiecznych nie przekracza całkowitej pojemności 50 ton. 

 

6. Pkt I.8.3.4.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

 

Odpady są zbierane na terenie Zakładu, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 936/6, 937/1, 936/9  

oraz 936/14, obręb Czempiń, do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny.   

 

7. W pkt I.12. ww. decyzji ppkt g. otrzymuje brzmienie: 

 

g. Rozładunek surowca do produkcji paliwa alternatywnego oraz załadunek gotowego paliwa 

prowadzony jest na zewnątrz hali, na wybetonowanym placu, aby oleje lub inne płyny techniczne 

(hamulcowy, chłodniczy, do spryskiwaczy itp.), które w sytuacji awaryjnej mogą wyciec z pojazdu 

trafią na szczelne betonowe podłoże wyposażone w zbiornik bezodpływowy. W celu likwidacji 

awaryjnego rozlania ww. substancji wykorzystywane są także specjalistyczne sorbenty, znajdujące 

się na wyposażeniu instalacji. 

 

 

 

II. Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.20.2014 z dnia 

16.12.2014 r., udzielającej Anecie Gołej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „RUTEN” 

Gospodarka Odpadami Przemysłowymi Aneta Goła, z siedzibą przy ul. Kolejowej 32, 64-020 Czempiń 

pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych,  

z wyjątkiem składowania, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, wraz z instalacją do 

przetwarzania (odzysku) odpadów innych niż niebezpieczne (wytwarzanie paliw alternatywnych,  

o kodzie 19 12 10) oraz instalacją do przetwarzania (odzysku) odpadów aluminium  

i innych metali z pojemników ciśnieniowych, zmienionej decyzją Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.4.2015 z dnia 6.02.2015 r. (w zakresie zmiany oznaczenia 

prowadzącego instalację), pozostają bez zmian. 

 

 

III. Niniejsza decyzja jest integralną częścią decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:  

DSR-II-2.7222.20.2014 z dnia 16.12.2014 r., udzielającej Anecie Gołej, prowadzącej działalność 

gospodarczą pod nazwą „RUTEN” Gospodarka Odpadami Przemysłowymi Aneta Goła, z siedzibą przy 

ul. Kolejowej 32, 64-020 Czempiń pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do 

przetwarzania odpadów niebezpiecznych, z wyjątkiem składowania, o zdolności przetwarzania ponad 

10 ton na dobę, wraz z instalacją do przetwarzania (odzysku) odpadów innych niż niebezpieczne 

(wytwarzanie paliw alternatywnych, o kodzie 19 12 10) oraz instalacją do przetwarzania (odzysku) 

odpadów aluminium i innych metali z pojemników ciśnieniowych, zmienionej decyzją Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.4.2015 z dnia 6.02.2015 r. (w zakresie zmiany 

oznaczenia prowadzącego instalację). 

 

 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 6.07.2015 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek 

przedsiębiorstwa Ruten sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stawy 5/2, 02-467 Warszawa, o zmianę decyzji 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.20.2014 z dnia 16.12.2014 r., udzielającej 

Anecie Gołej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „RUTEN” Gospodarka Odpadami 

Przemysłowymi Aneta Goła, z siedzibą przy ul. Kolejowej 32, 64-020 Czempiń pozwolenia zintegrowanego 
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na prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych, z wyjątkiem składowania, 

o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, wraz z instalacją do przetwarzania (odzysku) odpadów 

innych niż niebezpieczne (wytwarzanie paliw alternatywnych, o kodzie 19 12 10) oraz instalacją do 

przetwarzania (odzysku) odpadów aluminium i innych metali z pojemników ciśnieniowych, zmienionej 

decyzją  Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.4.2015 z dnia 6.02.2015 r.  

(w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację).  

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 60 ustawy z dnia                   

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                    

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,                

poz. 1235 ze zm.) oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada  

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, 

poz. 1397 ze zm.), organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego. 

Przedmiotowa zmiana nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji,  

w rozumieniu art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, która mogłaby powodować 

znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym nie była 

wymagana opłata rejestracyjna oraz przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa. 

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych 

dotyczących przedłożonej dokumentacji. Z uwagi na fakt, iż przedstawione uzupełnienia nie zawierały 

wyczerpujących informacji, tutejszy Organ ponownie wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień 

merytorycznych. Wnioskodawca przedłożył stosowne uzupełnienia. Ponadto w toku prowadzonego 

postępowania, Wnioskodawca przedłożył dodatkowe wyjaśnienia do wniosku.  

 Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Środowiska 

egzemplarz wniosku w formie elektronicznej, o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 

instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych, z wyjątkiem składowania, o zdolności przetwarzania 

ponad 10 ton na dobę, wraz z instalacją do przetwarzania (odzysku) odpadów innych niż niebezpieczne 

(wytwarzanie paliw alternatywnych, o kodzie 19 12 10) oraz instalacją do przetwarzania (odzysku) odpadów 

aluminium i innych metali z pojemników ciśnieniowych.   

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tutejszy Organ, pismem 

znak: DSR-II-2.7222.51.2015 z dnia 21.09.2015 r., zawiadomił Stronę, o wszczęciu postępowania w sprawie 

zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego. Jednocześnie poinformowano Stronę o możliwości 

zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o sposobie składania uwag i wniosków. W wyznaczonym 

terminie do tutejszego Organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.  

Wypełniając obowiązek określony w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 

tutejszy Organ pismem znak: DSR-II-2.7222.51.2015 z dnia 6.10.2015 r., zawiadomił Stronę postępowania  

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

We wskazanym w zawiadomieniu terminie Strona nie skorzystała z możliwości przedstawienia swego 

stanowiska przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie. 

 Wnioskowane zmiany ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczą  

m.in. opisów procesów technologicznych przetwarzania odpadów niebezpiecznych w I wariancie 

funkcjonowania instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów oraz instalacji przetwarzania (odzysku) 

odpadów aluminium i innych metali z pojemników ciśnieniowych, a także miejsc i sposobów 

magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania.    

Zmiany, o których mowa powyżej podyktowane są faktem, iż w ramach procesu przetwarzania odpadów 

niebezpiecznych następuje mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, 

celem uzyskania pożądanych parametrów paliwa, przy czym łączna wydajność pracy instalacji do 

mechanicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych w wariancie I nie ulega zmianie. W związku  

z powyższym punktowi I.8.3.3.1. ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczącemu 

rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do odzysku w instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów 

niebezpiecznych (I wariant funkcjonowania instalacji) oraz miejsc i sposobów magazynowania odpadów 

nadano nowe brzmienie. Ponadto teren Zakładu został powiększony o działki ewid. nr 937/1, 936/9 oraz 

936/14, obręb Czempiń, co spowodowało konieczność zaktualizowania miejsc i sposobów magazynowania 

odpadów przewidzianych do zbierania, określonych w pkt.I.8.3.4.1. ww. pozwolenia zintegrowanego. 

 Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny  

z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na 

środowisko. Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów, 

zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. 
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 Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzję ostateczną na mocy 

której strona nabyła prawo, można zmienić za zgodą strony jeśli przemawia za tym słuszny interes strony 

i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne. Za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes 

Wnioskodawcy, wyrażający się w konieczności dostosowania warunków posiadanego pozwolenia 

zintegrowanego do stanu faktycznego instalacji. Jednocześnie przepisy szczególne nie zakazują dokonania 

zmiany. 

               

Wobec powyższego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji. 
 

POUCZENIE 
 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Środowiska w terminie 14 dni od daty doręczenia 

decyzji, złożone za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) 

za zmianę pozwolenia zintegrowanego wniesiono opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, na konto Urzędu Miasta Poznania, 

Wydział Finansów Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych  i Niepodatkowych, , PKO BP S.A., Nr konta:  

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  

                    Marzena Andrzejewska-Wierzbicka  

Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1. RUTEN sp. z o.o.  

ul. Stawy 5/2, 02-467 Warszawa 

Adres do korespondencji: 

Zakład Przetwarzania Odpadów 

ul. Kolejowa 32 , 64-020 Czempiń  

2. Minister Środowiska 

(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl) 

3. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

 ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań 

4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (kataster wodny) 

Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi 

ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań 

5. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku 

6. Aa x 2 
 


