
RLiOS.6233 .27 .2015
Gryfice, dnia 26 stycznia 2016 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 1O4 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2oL6 r., poz. 23) oraz w związku z art' 233, Ust' 1,
ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2OI2 r. o odpadach (Dz. U. z 2073 r., poz. 2t
zezm.)t na podstawie art. 11, ust. 4, art.25, ust. 5, art. 28 ust. 2, pkt 2, ust. 3, pkt 2, ust. 5, ust.
6, art.36 ustawy dnia27 kwietnia 2001 r.o odpadach (Dz. U. z2OIO r., Nr 185, poz. 1243zezm.)
oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2ot4 r' w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2oI4 r., poz' 1'923),
- po rozpatrzeniu wniosku złozonego W dniu 16 grudnia 2015 r' przez Pana Romana

Elminowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Eco-SERWIS Roman Elminowski
z siedzibą Plac Zjednoczenia 4,72-320 Trzebiatów, uzupełnionego w dniu 12 stycznia 2016 r',
dotyczącego:

uchylenia decyzji Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 16 lutego 2006 r., znak: RLIOS.7644-
5/2006, zezwalającej Wnioskodawcy na transport odpadów,

- wydania zezwolenia na transpott 891 rodzajów odpadów.

orzekam
I. Uchylić decyzję Starosty Powiatu Gryfickiego zdnia 16 lutego 2006 r', znak: RLioS.7644-5/2006
zezwalającą Eco-sERWIS - Roman Elminowski, z siedzibą Plac Zjednoczenia 4,72-320 Trzebiatów
na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów'

II. Zezwolić Panu Romanowi Elminowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod
nazwą Eco-sERWIS Roman Elminowski (NIP: B5777II997, Regon: 812512651), z siedzibą:
Plac Zjednoczenia 4, 72-320 Trzebiatów, na transport odpadów oznaczonych ponizej
wymienionymi kodami:

1) o1 o1 o1 - odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem O1 01 B0),

2) o1 o1 02 - odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali,

3) 01 03 04* - odpady z przerobki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska
w czasie składowania,

4) 01 03 05* - inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 8O),

5) 01 03 06 - inne odpady poprzeróbcze niż Wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i01 03 81,

6) 01 03 o7x - inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizyczne1 i chemicznej przeróbki rud
metali,

7) o1 03 oB - odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07,

8) o1 03 09 - czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku 9linu inny niż wymieniony w 01 03 10,

9) o1 03 80x - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali niezelaznych zaWierające substancje
niebezpieczne,

10) ot 03 81 - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne n|z wymienione w 01 03 80,

11) ot 03 99 - inne niewymienione odpady,

12)ot 04 07* - odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin
innych niz rudy metali,

13) ot 04 10 - odpady W postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w oI 04 07,

14)or 04 80* - odpady z flotacyjnego wzbogacania wę9la zawierające substancje niebezpieczne,

i5) or 04 82* - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne,

16)or 04 84* - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające
substancje niebezpieczne,

l7) ot 04 gg - inne niewymienione odpady,

l8) ot 05 04 - płuczki i odpady Wiertnicze z odwiertow wody słodkiej,

19) or 05 o5x - płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową,

20) or 05 06* - płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne,

2I) ot 05 07 - płuczki wiertnicze zaWierające baryt iodpady inne niż wymienione w 01 05 05 i01 05 06,

Ż2) ot 05 08 - płuczki wieńnicze zawierające chlorki iodpady inne niz wymienione w 01 O5 o5 io1 05 06,

Ż3) ot 05 99 - inne niewymienione odpady,

Ż4) oz 01 01 - osady z mycia i czYszczenia,



Ż5) oz 01 02 - odpadowa tkanka zwierzęca,

26) oz 01 03 - odpadowa masa roślinna,

27) oz 01 04 - odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),

28) oz 01 06 - odchody zwierzęce,

Ż9) oz 01 07 - odpady z gospodarki leśnej,

30) oz 01 o8* - odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne,

31) oz o1 09 - odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 O1 08,

32) oz 01 10 - odpady metalowe,

33) oz 01 80* - zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące
właściwości n iebezpieczne,

34)oz 01 83 - odpady z upraw hydroponicznych,

35) oz 01 99 - inne niewymienione odpady,

36) oz 02 02 - odpadowa tkanka zwierzęca,

37) oz 02 04 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

38) oz 02 8o* - odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne,

39)oz0282_ odpady z produkcji mączki rybnej inne niz wymienione w 02 02 B0,

40) oz 02 99 - inne niewymienione odpady,

4I)oz 03 01 - szlamy z mYcia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców,

42)oz 03 02 - odpady konserwantów,

43)oz 03 03 - odpady poekstrakcyjne,

44)oz 03 04 - surowce i produkty nienadające się do spozycia i przetwórstwa,

45)oz 03 05 _ osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

46)oz 03 80 _ wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych ( z wyłączeniem 02 03 81),

47)oz 03 81 - odpady z produkcji pasz roślinnych,

48) oz 03 82 - odpady tytoniowe,

49)oz 03 99 - inne niewymienione odpady,

50) oz 04 02 - nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne),

51) oz 04 03 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

52)oz 05 o1 - surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz przetwarzania,

53) oz 05 02 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

54)oz 05 99 - inne niewymienione odpady,

55) oz 06 o1 - surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwórstwa,

56) oz 06 02 - odpady konserwantów,

57) oz 06 03 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

58) oz 06 Bo - nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spozywcze,

59)oz 06 99 - inne niewymienione odpady,

60) oz 07 oI - odpady z mYcia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców,

6l) oz 07 02 _ odpady z destylacji spirytualiów,

62)oz07 03 - odpady z procesów chemicznych,

63)oz07 04 - sUrowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,

64)oz 07 05 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

65)oz 07 Bo _ wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyJne, Wywary,

66) oz 07 99 - inne niewymienione odpady,

67)os 01 01 - odpady kory i korka,

68) os 01 04* - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne,

69) o: 01 05 - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04,

70) os o1 80* - odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne,

71)oa o1 81 - odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80,

72)oz 01 82 _ osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

73)oz 01 99 - inne niewymienione odpady,

74)os 02 o1* - środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych,



75) oa 02 02* - środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne,
76) os 02 03* - metaloorganiczne środki do konserwacji iimpregnacji drewna,

77)os 0204* - nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna,

78) os 02 05* - inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne,

79) OS 02 99 - inne niewymienione odpady,

80) os 03 01 - odpady z kory i drewna,

81) os 03 02 - osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego),
82) OS 03 05 - szlamy z odbarwiania makulatury,

83) os 03 07 - mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury,

84)OS 03 OB - odpady z sortowania papieru itektury przeznaczone do recyklingu,
85) Of 03 09 - odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego),

86) or 03 10 - odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji,

87) or 03 11 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10,

88) os 03 80 - szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem,

89) os 03 81 _ szlamy z innych procesów bielenia,

90) oS 03 99 - inne niewymienione odpady,

91) oł 01 01 - odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe),

92) o+ 01 02 - odpady z wapnienia,

93) oł 01 03* - odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej),

94)o+ o1 06 - osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków,

95) o+ 01 07 - osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków,

96)o+ 01 oB - odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór),

97)o+ o1 09 _ odpady z polerowania i wykańczania,

98) oł 01 99 - inne niewymienione odpady,

99)o+ 02 09 - odpady materiałów złozonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery),

100) oł 02 10 - substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski),

101) oł 02 L4* - odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne,

102) o+ 02 15 - odpady z wykańczania inne niz wymienione w 04 02 14,

l03) oł 02 16* - barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne,

104) oł 02 17 _ barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16,

l05) oł 02 19x - odpady zzakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

106) oł 02 20 _ odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niz Wymienione w 04 02 19,

l07) o+ 022L _ odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych,

108) oł 0222 _ odpady z przetwozonych włókien tekstylnych,

109) o+ 02 80 - odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych,

1l0) oł 02 gg - inne niewymienione odpady,

111) os 01 02* - osady z odsalania,

I12) os o1 03* - osady z dna zbiorników,

l 13) os o1 04* - kwaśne szlamy z procesów alkilowanla,

114) os o1 05* - wycieki ropy naftowej,

115) os o1 06* - zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń,

116) os oL 07* - kwaśne smoły,

117) os 01 08* - inne smoły,

1 1 8) os o1 o9x - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

1l9) os o1 1o - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w O5 O1 09,

120) os o1 11* - odpady z alkalicznego oczyszczania paliw,

I2l) os o1 12* - ropa naftowa zawierająca kwasy,

I22) os 01 13 - osady z uzdatniania wody kotłowej,

l23) os oI 14 _ odpady z kolumn chłodniczych,

|24) os o1 15* - zuŻyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły),

I25) os o1 16 - odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej,



126) os o1 17 - bitum,

I27) os 01 99 - inne niewymienione odpady,

128) os 06 01* - kwaśne smoły,

|29) os 06 03* - inne smoły,

130) os 06 04 - odpady z kolumn chłodniczych,

l31) os 06 80* - odpady ciekłe zawierające fenole,

132) os 06 99 - inne niewymienione odpady,

l33) os 07 o1* - osady zawierające rtęć,

134) os 07 02 _ odpady zawierające siarkę,

135) os 07 gg - inne niewymienione odpady,

136) oo o1 o1* - kwas siarkowy i siarkawy,

137) oo 01 02* - kwas chlorowodorowy,

138) oo 01 03* - kwas fluorowodorowy,

139) oe o1 04* - kwas fosforowy i fosforawy,

140) oo o1 o5x - kwas azotowy i azotawy,

141) oo 01 06* - inne kwasy,

142) os 01 99 - inne niewymienione odpady,

143) oo 02 01* - wodorotlenek wapniowy,

I44) oo 02 03* - wodorotlenek amonowy,

145) oo 020,4* - wodorotlenek sodowy i potasowy,

146) oo 02 05* - inne wodorotlenki,

147) oa 02 99 - inne niewymienione odpady,

l48) oe 03 11x - sole i roztwory zawierające cyjanki,

l49) oo 03 13* - sole i roztwory zawierające metale ciężkie,

l50) oo 03 14- sole iroztwory inne niż Wymienione w 06 03 11 i06 03 13,

151) oo 03 15* - tlenki metali zawierające metale ciężkie,

|52) oa 03 16 - tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15,

153) oo 03 99 - inne niewymienione odpady,

l54) oo 04 03* - odpady zawierające arsen,

155) oe 04 04* - odpady zawierające rtęć,

156) oo 04 osx - odpady zawierające inne metale ciężkie,

157) oo 04 99 - inne niewymienione odpady,

158) oe 05 o2x - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

159) oo 05 03 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niz wymienione w 06 05 02,

l60) oo 06 o2x - odpady zawierające niebezpieczne siarczki,

161) oo 06 03 - odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02,

162) oa 06 99 - inne niewymienione odpady,

163) oo o7 o1* - odpady azbestowe z elektrolizy,

164) oe 07 02* - węgiel aktywny z produkcji chloru,

l65) os o7 03x - osady siarczanu baru zawierające rtęć,

166) oo 07 04* - roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy),

167) oa 07 gg - inne niewymienione odpady,

168) oo 08 02* - odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany,

169) oo 08 99 - inne niewymienione odpady,

l70) oo 09 02 - żuzel fosforowy,

l71) oe 09 03* _ poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami
n iebezpiecznymi,

l72) oa 09 04 - poreakcyjne odpadyzwiązków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i06 09 80'

173) oo 09 80 - fosfosipsy,

174) os 09 81 - fosfogipsy wymieszane zŻużlami, popiołami paleniskowymi ipyłami z kotłów (z wyłączeniem
pyłow z kotłów wymienionych w 10 01 04)'



175) oO 09 99 - inne niewymienione odpady,

176) oe 10 02* - odpady zawierające substancje niebezpteczne,

I77) oO 10 99 - inne niewymienione odpady,

178) oo 11 o1 - poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu,
I79) oa 11 80 - odpady z produkcji związków cyrkonu,

180) oo 11 81 - odpady z produkcji związków chromu,

181) oo II 82 _ odpady z produkcji związków kobaltu,

182) oo 11 83 - odpadowy siarczan żelazowy,

183) OO 11 99 - inne niewymienione odpady,

l84) oo 13 01* - nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy,

185) oe 13 02* - zuŻyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02),

186) oo 13 03 - czysta sadza,

1 87) oe 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,

188) os 13 05* sadza zawierająca lub zanieczYszczona substancjami niebezpiecznymi,

189) os 13 99 - inne niewymienione odpady,

l90) ol o1 o1* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

191) Ol Ol 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
I92) Oz Ol 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania iciecze macierzyste,
I93) ol o1 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

I94) ol o1 o8* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

I95) ol o1 o9x - zuŻyte sorbenty iosady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

196) ol o1 1o* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracy;ne,

I97) ol o1 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

198) oz o1 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione W 07 o1 11,

199) ol 01 80 - Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione
w 07 01 08),

200) ol 01 99 - inne niewymienione odpady,

20l) ol 02 01* - wody popłuczne iługi macierzyste,

202) Ol 02 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z pzemywania i ciecze macierzyste,

203) Ol OZ 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

204) oz 0207* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

Ż05) ol 02 o8x - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

206) ol 02 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

207) oz o2 1o* - inne zuŹyte sorbenty i osady pofiltracyJne,

ŻO8) ol 02 11x - osady z iakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

209) ol02 12_ osadyzzakładowychoczyszczalni ściekówinneniŹwymienionew0702 II,
2I0) ol 02 13 - odpady tworzyw sztucznych,

Ż11) ol 02 14* - odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory),

2I2) ol 02 15 - odpady z dodatków inne niŹ wymienione w 07 02 14,

213) ol 02 16* - odpady zawierające niebezpieczne silikony,

214) ol 02 17 _ odpady zawierające silikony inne niz wymienione w 07 02 16,

2l5) ol 02 80 - odpady z przemysłu 9umowego i produkcji gumy,

216) ol 0299 - inne niewymienione odpady,

2I7) ol 03 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

218) ol 03 03x - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

219) Ol 03 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

220) ol 03 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

22I) ol 03 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

222) ol 03 o9x - zuŻyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

223) ol 03 1o* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracy;ne,

224) ol 03 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,



Ż25) oz03L2- osadyzzakładowychoczyszczalni ściekówinneniżwymienionew0703 11,

Ż26) ol 03 99 - inne niewymienione odpady,

227) oz 04 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

Ż28) ol 04 o3* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

229) Ol 04 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

Ż30) ol 04 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

23I) ol 04 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

232) ol 04 09* - zuŻyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

Ż33) ol 04 1o* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

Ż34) oz 04 11* _ osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

Ż35) oz 04 12 _ osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niz wymienione w 07 04 II,
Ż36) ol 04 13* - odpady Stałe zawierające substancje niebezpieczne,

237) oz 04 8ox - przeterminowane środki ochrony roślin,

Ż38) ol 04 81 - przeterminowane środki ochrony roślin inne niŹ Wymienione w 07 04 80,

Ż39) oz 04 99 - inne niewymienione odpady,

240) oz 05 olx - wody popłuczne i ługi macierzyste,

Ż41) ol 05 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania ciecze macierzyste,

242) Ol 05 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania iciecze macierzyste,

243) ol 05 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

244) oz 05 o8* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

245) ol 05 09* - zuŻyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

246) ol 05 1o* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

247) ol 05 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

248) ol 05 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niz wymienione w 07 05 11,

249) oz 05 13* - odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne,

250) ol 05 14 - odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13,

25I) ol 05 8ox - odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne,

252) ol 05 81 - odpady ciekłe inne niz wymienione w 07 05 80,

253) oz 05 99 - inne niewymienione odpady,

Ż54) ol 06 01* - wody popłuczne iługi macierzyste,

255) Ol 06 O3x - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

Ż56) ol 06 o4x - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania iciecze macierzyste,

257) ol 06 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

258) ol 06 o8x - inne pozostałości podestylacyjne o poreakcyjne,

259) ol 06 o9x - zuŻyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

260) ol 06 1o* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

261) ol 06 11x - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

Ż62) ol 06 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niz wymienione w 07 06 11,

263) ol 06 8o - ziemia bieląca z rafinacji oleju,

264) oz 06 81 - zwroty kosmetyków i próbek,

265) oz 06 99 - inne niewymienione odpady,

266) oz 07 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

267) OZ 07 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

268) Ol 07 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

269) ol 07 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

270) ol 07 o8* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

27I) ol 07 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

272) ol 07 1o* - inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

273) ol 07 12- osadyzzakładowych oczyszczalni ścieków inne niz wymienione w07 07 tI,
274) ol 07 99 - inne niewymienione odpady,



275) oe 01 11* - odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne,

276) osoI 12 _ odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 O1 11,

277) oe 01 13x - szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne,

Ż78) oe o1 15* - szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne,

279) oe o1 16 - szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niz wymienione w 08 01 15,

280) os oL L7* - odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne
su bstancje n iebezpieczne,

281) oa o1 1B _ odpady z usuwania farb i lakierów inne niz wymienione w 08 01 17,

282) oe 01 19* - zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne
substa ncje niebezpieczne,

283) oa o1 20 - zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niz wymienione w 08 01 19,

284) os o1 21* - zmywacz farb lub lakierów,

285) os o1 99 - inne niewymienione odpady,

286) os 02 01 - odpady proszków powlekających,

287) oa 02 02 _ szlamy wodne zawierające materiały ceramlczne'

288) os 02 03 - zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne,

289) os 02 99 - inne niewymienione odpady,

290) os 03 07 - szlamy wodne zawierające farby drukarskie,

29I) oa 03 08 - odpady ciekłe zawierające farby drukarskie,

292) oe 03 12* - odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

293) oa 03 13 - odpady farb drukarskich inne niŹ wymienione w 08 03 12,

294) oe 03 14* - szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

295) oe 03 15 - szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14,

296) oe 03 16* - zuŻyte roztwory trawiące,

297) oe 03 L7* - odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne,

298) oa 03 18 - odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 0B 03 17,

299) os 03 19* - zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne,

300) os 03 80 - zdyspergowany olej inny niz wymieniony w 08 03 19,

301) oa 03 99 - inne niewymienione odpady,

302) os 04 09* - odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne,

303) oe 04 1o - odpadowe kleje i szczeliWa inne niż wymienione w 08 04 09,

304) oe 04 11* - osady z klejów iszczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne,

305) os 04 12 - osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11,

306) os 04 13* - uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne,

307) os 04 14 - uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13,

308) oa 04 15* - odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne

substancje niebezpieczne,

309) os 04 t6 _ odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niz wymienione w 08 04 15,

3l0) os 04 L7* - olej żywiczny,

3l1) oe o5 o1* - odpady izocyjanianów,

3I2) os o1 01* - wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów,

313) os o1 02* - wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych,

314) os o1 03* - roztwory wywoływaczy opartych narozpuszczalnikach,

315) os o1 04* - roztwory utrwalaczy,

316) os 01 05* - roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających,

3I7) os 01 06* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierając srebro,

318) os o1 07 - błony i papierfotograficzny zawierające srebro lub związki srebra,



319) os o1 08 - błony i papier fotograficzny niezawierające srebra,
320) os o1 1o - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii,
32I) os o1 11* - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01,

16 06 02 lub 16 06 03,
322) os oL 12 _ aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione

w 09 01 11,

323) os o1 13* - odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione W 09 o1 06,
3Ż4) os o1 80* - przeterminowane odczynniki fotograficzne,

325) os 01 99 - inne niewymienione odpady,

326) to 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych
w 10 01 04),

327) to o1 02 - popioły lotne z węgla,

328) to o1 03 - popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej,
329) to 01 04* - popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych,

330) to o1 05 - stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych,

33l) to oI 07 _ produkty z Wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci
szlamu,

332) to 01 09* - kwas siarkowy,

333) ro o1 13* - popioły lotne z emulgowanych wę9lowodorów stosowanych jako paliwo,

334) ro ot 14* - popioły paleniskowe, ŻuŻle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje
niebezpieczne,

335) to 01 15 - popioły paleniskowe, żuŻle i pyły z kotłów ze współspalania inne niz Wymienione w 10 O1 14,

336) ro 01 16* - popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne,

337) to oI 17 - popioły lotne ze współspalania inne niz wymienione W 1o o1 16,

338) ro o1 18x - odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

339) to 01 19 - odpady z oczYszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07
i 10 01 18,

340) ro 01 20* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

341) to ot 2t _ osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niz wymienione w 10 01 20,

342) to oL 22* - uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne,

343) tooI 23 _ uwodnione szlamy zczyszczenia kotłów inne niż Wymienione w 10 01 22,

344) to oI 24 _ piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 o1 82),

345) to 01 25 - odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni,
346) to oL 26 _ odpady z uzdatniania wody chłodzącej,

347) to 01 80 - mieszanki popiołowo-zuŻlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,

348) to o1 81 - mikrosfery z popiołów lotnych,

349) to 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,

350) to o1 99 - inne niewymienione odpady,

351) to 02 01 - ŻuŻle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze),

352) to 02 02 - nieprzerobion e ŻuŻle z innych procesów,

353) ro 0207* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

354) to 02 o8 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niŹ Wymienione w 10 02 07,

355) to 02 10 - zgorzelina walcownicza,

356) ro 02 11* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

357) to 02 13* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczYszczania gazow odlotowych zawierające substancje
niebezpieczne,

358) to 02 t4 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszcŻania gazów odlotowych inne niz Wymienione
w 10 02 13,

359) tO 02 15 - inne szlamy i osady pofiltracyjne,

360) to 02 8o - zgary z hutnictwa żelaza,

36l) to 02 81 - odpadowy siarczan żelazawy,

362) to oz 99 - inne niewymienione odpady,



363) to 03 02 - odpadowe anody,

364) to 03 o4x - żużle z produkcji pierwotnej,

365) to 03 05 - odpady tlenku glinu,

366) ro 03 o8* - słone ŻuŻlez produkcji wtórnej,

367) to 03 o9x - czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej,

368) ro 03 15* - zgary z Wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne
w niebezpiecznych ilościach,

369) to 03 16 - zgary z wytopu inne niz wymienione w 10 03 15,

370) 10 03 17* - odpady zawierające smołę z produkcji anod,

371) to 03 18 - odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż Wymienione w 1O 03 17,

372) to 03 19* - pYły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

373) to03 20 - pyły z gazow odlotowych inne niz wymienione w 10 03 19,

374) to 03 21* - inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje
niebezpieczne,

375) to 03 22 _ inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż Wymienione
w 10 03 21,

376) to 03 23* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

377) to 03 24 _ odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23,

378) ro 03 25* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje
niebezpieczne,

379) to 03 26 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczYszczania gazów odlotowych inne niż Wymienione
w 10 03 25,

380) ro og 27* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

381) to 03 28 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27,

382) ro 03 29x - odpady z przetwarzania słonych żuŻli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające
substa ncje n iebezpieczne,

383) to 03 30 - odpady z przetwarzania słonych Żużli i czarnych kozuchów żuzlowych inne niż wymienione
w 10 03 29,

384) to 03 99 - inne niewymienione odpady,

385) ro 04 o1* - ŻuŻle z produkcji pierwotnej i wtórnej,

386) ro 04 02* - kozuchy zuzlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,

387) ro 04 o3x - Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy),

388) ro 04 04* - pyłY z gazów odlotowych,

389) ro 04 05* - inne cząstki i pyły,

390) ro 04 06* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,

391) ro 04 07* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,

392) to 04 09* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

393) to 04 1o - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niz wymienione w 10 04 09,

394) to 04 99 - inne niewymienione odpady,

395) to 05 o1 - ŻuŻlez produkcji pierwotnej iwtórnej (z wyłączeniem 10 05 80),

396) ro 05 03* - pyłY z gazów odlotowych,

397) to 05 04 - inne cząstki i pyły,

398) ro 05 05* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,

399) ro 05 06* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,

400) ro 05 08* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

401) to 05 09 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż Wymienione w 10 05 08,

402) to 05 1o* - kozuchy żużlowe i zgary z Wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z

wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach,

403) to 05 11 - kożuchy zuzlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 1O,

404) to 05 80 - zuzle granulowane z pieców szybowych orazŻuŻle z pieców obrotowych,

405) to 05 99 - inne niewymienione odpady,

406) to 06 o1 - żuŻlez produkcji pierwotnej i wtórnej,

407) to 06 02 - kożuchy zużlowe izgary z produkcji pierwotnej iwtórnej,



408) ro 06 03* - pyły z gazów odlotowych,

409) to 06 04 - inne cząstki i pyły,

410) ro 06 o6x - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,

411) ro 06 07* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,

412) to 06 o9x - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zaWierające oleje,

4l3) to 06 1o - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09,

4I4) to 06 8o - zuzle szybowe i granulowane,

415) to 06 99 - inne niewymienione odpady,

416) to 07 o1 - żuŻle z produkcji pierwotnej i wtórnej,

4l7) to 07 02 _ kozuchy żuzlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,

418) to 07 03 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,

419) to 07 04 _ inne cząstki i pyły,

420) tO 07 05 - szlamy iosady pofiltracyjne zoczyszczaniagazow odlotowych,

42I) to 07 07* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

422) to 07 08 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niz wymienione W 10 07 07,

423) to 07 99 - inne niewymienione odpady,

424) to 08 04 - cząstki i pyły,

425) to 08 o8* - słone Żużlez produkcji pierwotnej iwtórnej,

426) to 08 09 - inne żużle,

427) to 08 1o* - kozuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu
z wodą gazy palne W niebezpiecznych ilościach,

428) to08 11 - kozuchy żuzlowe i zgary inne niz wymienione w 10 08 10,

429) to o8 12* - odpady zawierające smołę z produkcji anod,

430) to oB 13 - odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż Wymienione w 10 08 12,

431) to 08 14 - odpadowe anody,

432) to 08 15* - pyłY z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

433) to 08 16 - pyły z gazów odlotowych inne niz wymienione w 10 08 15,

434) to 08 17* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczYszczania gazów odlotowych zawierające substancje
niebezpieczne,

435) to 08 18 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczYszczania gazów odlotowych inne niż wymienione
w 10 08 17,

436) to 08 19x - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

437) to 08 20 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niz wymienione w 10 0B 19,

438) to 08 99 - inne niewymienione odpady,

439) to 09 03 _ żuzle odlewnicze,

440) to 09 05* - rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje
niebezpieczne,

44I) tO 09 06 - rdzenie iformy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione w 10 09 05,

442) to 09 07* - rdzenie iformy od|ewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne,

443) tO 09 08 - rdzenie iformy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione w 10 09 07,

444) to 09 09* - pvłY z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

445) to 09 10 - pyły zgazów odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09,

446) to 09 11* - inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne,

447) l'o 09 12 - inne cząstki stałe niz wymienione w 10 09 11,

448) ro 09 13* - odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne,

449) toog L4 - odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13,

450) ro 09 15* - odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów,

45 1) to09 16-odpadyśrodkówdowykrywaniapęknięćodlewówinneniżwymienionew1009 15,

452) to 09 80 - wybrakowane wyroby żeliwne,

453) to 09 99 - inne niewymienione odpady,

454) to 10 03 - zgary i żuzle odlewnicze,
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455) ro 10 05* - rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje
niebezpieczne,

456) to 1o 06 - rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05,
457) to oL 07* - rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne,
458) to 1o 08 - rdzenie iformy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07,
459) to 10 09* - pyłY z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,
460) to 10 10 - pyły z gazow odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09,

461) ro 1o 11* - inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne,

462) to to L2 - inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11,

463) to 10 13* - odpadowe środki wiąŹące zawierające substancje niebezpieczne,

464) to to 14 _ odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13,

465) ro 10 lsx - odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów,

466) to 10 16 - odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15,

467) to 10 99 - inne niewymienione odpady,

468) to 11 03 - odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego,

469) to 11 05 - cząstki i pyły,

470) to 11 09* - odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje
niebezpieczne,

47I) to 11 10 - odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż Wymienione w 10 11 09,

472) to 11 11* - szkło odpadowe W postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie
(np. z lamp elektronopromieniowych),

473) to |. L2 - szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11,

474) to l1 13* - szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne,
475) to II 14 - szlamy z polerowania iszlifowania szkła inne niż wymienione W 10 11 13,

476) to 11 15* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

477) to 11 16-odpadystałezoczyszczaniagazówodlotowychinnenizwymienionew10 11 15,

478) to 1I L7* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje
niebezpieczne,

479) to 11 18 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niz wymienione
w 10 11 17,

480) ro 11 19* - odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

481) to It20 _ odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19,

482) to 11 80 - szlamy fluorokrzemianowe,

483) to 11 81* - odpady zawierające azbest,

484) to t2 oI _ odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej,

485) to 1203 - cząstki i pyły,

486) to 12 o5 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,

487) to 12 06 _ zużyte formy,

488) to 12 08 - wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce
termicznej),

489) ro L2 og* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

490) to 12 10 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09,

49I) to 12 11* - odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie,

492) tO 12 12 - odpady ze szkliwienia inne niz wymienione w 1O 12 11,

493) to 12 L3 - szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków,

494) to t2 99 - inne niewymienione odpady,

495) to 13 o1 - odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej,

496) tO 13 04 - odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego,

497) to 13 06 - cząstki ipvły G wyłączeniem 10 13 12 i10 13 13),

498) tO 13 07 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazow odlotowych,

499) to 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo - azbestowych,

500) to 13 1o - odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niz Wymienione w 10 13 09,
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50l) to 13 11 - odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niŹ wymienione w 10 13 09 i 10 13
10,

502) ro 13 12* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,
503) to 13 13 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niz Wymienione w 10 13 12,
504) tO 13 t4 - odpady betonowe i szlam betonowy,
505) tO 13 80 - odpady z produkcji cementu,
506) to 13 81 - odpady z produkcji sipsu,
507) to t3 82 - wybrakowane wyroby,

508) tO 13 99 - inne niewymienione odpady,
509) ro 14 01* - odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć,
510) to 80 01 - żużlez produkcji żelazokrzemu,
51l) to Bo 02 - pyły z produkcji żelazokrzemu,
5l2) to 80 03 - ŻUżlez produkcji żelazochromu,

513) to 80 04 - pyły z produkcji żelazochromu,
514) to 80 05 - żużle z produkcji żelazomanganu,
515) to 8o 06 - pyły z produkcji żelazomanganu,
516) to 80 99 - inne niewymienione odpady,

5l7) tt o1 05* - kwasy trawiące,

5l8) rr o1 06* - odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05,
519) rr 01 07* - alkalia trawiące,

520) rr o1 08* - osady i szlamy z fosforanowania,

52I) tt o1 09* - szlamy iosady pofiltracyjne zawierające Substancje niebezpieczne,
522) tt O1 10 - szlamy iosady pofiltracyjne inne niz wymienione w 11 01 09,
523) tt 01 11* - wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne,
524) tt ot 12 - wody popłuczne inne niż wymienione W 11 01 11,

525) tt 01 13* - odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne,
526) tt oI 14 -odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13,

527) tt 01 15* - odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające
substancje niebezpieczne,

528) rr o1 16* - nasycone lub zużyte żywice jonowowymlenne,

529) tt 01 98* - inne odpady zawierające substancje niebezpieczne,
530) tt o1 99 - inne niewymienione odpady,

531) rf 02 02* - szlamy z hydrometalurgii cynku ( w tym jarozyt i getyt),
532) tt 02 03 - odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy,
533) rr 02 05* - odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne,
534) tt 02 06 - odpady z hydrometalurgii miedzi inne niz wymienione w 11 02 05,
535) rr 02l07* - inne odpady zawierające substancje niebezpieczne,
536) tt 0299 - inne niewymienione odpady,

537) tt 03 o1x - odpady zawierające cyjanki,
538) rr 03 02* - inne odpady,

539) tt 05 01 - cynk twardy,

540) tt 05 02 _ popiół cynkowy,

541) rr 05 03* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,
542) tt 05 o4x - zuŻyty topnik,
543) tt 05 99 - inne niewymtenione odpady,

544) tz 01 o1 - odpady z toczenia i piłowania żelaza orazjego stopów,
545) tz 01 02 - cząStki i pyły Żelaza oraz jego stopów,
546) tz 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,
547) tz 01 04 - cząstki i pyły metali nieżelaznych,

548) tz o1 o5 - odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,
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549) tz 01 06* - odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji
i roztworów),

550) rz o1 07* - odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem
emulsji i roztworów),

55l) rz o1 08* - odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce,

552) tz 01 09* - odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezaw|erające chlorowców,

553) rz o1 1o* - syntetyczne oleje z obróbki metali,

554) tz o1 12* - zużyte woski i tłuszcze,

555) tz o1 13 - odpady spawalnicze,

556) tz o1 14* - szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne,

557) tz o1 15 - szlamy z obróbki metali inne niż wymienione W 12 o1 14,

558) rz o1 16* - odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne,

559) tZOI t7 - odpady poszlifierskie inne niz wymienione w 12 01 16,

560) rz o1 18* - szlamy z obróbki metalI zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i

pokrywania),

561) tz 01 19* - oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji,

562) tz o1 2ox - zuŻyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne,

563) tzo1 21 - zuŻyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12oI 20,

564) tz 01 99 - inne niewymienione odpady,

565) tz 03 01* - wodne ciecze myjące,

566) tz 03 02* - odpady z odtłuszczania parą,

567) ts o1 o1* - oleje hydrauliczne zawierające PCB,

568) rs 01 04* - emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne,

569) rs o1 05* - emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych,

570) rs o1 09* - mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne,

57I) rc o1 10* - mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorgan|cznych,

572) tS O1 11* - syntetyczne oleje hydrauliczne,

573) ts 01 12* - oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji,

574) tz ot 13* - inne oleje hydrauliczne,

575) ts 02 04* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki
chlorowcoorga niczne,

576) ts 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków
ch lorowcoorgan icznych,

577) tz 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

578) rs 0207* - oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji,

579) ts o2 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

580) rs 03 01* - oleje iciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB,

581) rs 03 06* - mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające
związki chlorowcoorganiczne inne niz wymienione w 13 03 01,

582) rs 03 07* - mineralne oleje iciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające
związków ch lorowcoorga n icznych,

583) rs 03 o8x - syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne
niż Wymienione w 13 03 01,

584) ra 03 09* - oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające
biodegradacji,

585) rs 03 lox - inne oleje iciecze Stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła,

586) rs 04 o1* - oleje zęzowe ze statków zeglugi śródlądowej,

587) ra 04 o2* - oleje zęzowe z nabrzeŻy portowych,

588) rs 04 o3x - oleje zęzowe ze statków morskich,

589) rs 05 o1* - odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach,

590) ra 05 02* - szlamy z odwadniania olejów w separatorach,

591) re 05 03* - szlamy z kolektorów,

592) ts 05 06* - olej z odwadniania olejów w separatorach,
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593) rs 05 07* - zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach,
594) ts 05 08* - mieszanina odpadów z piaskowników iz odwadniania olejów w separatorach,
595) rs 07 o1* - olej opałowy i olej napędowy,

596) rs 07 oz* - benzyna,

597) ts 07 03* - inne paliwa (włącznie z mieszaninami),
598) ra oB o1* - -szlamy lub emulsje z odsalania,

599) tz 08 02* - inne emutsje,

600) ts 08 80 - zaolejone odpady stałe ze statków,

601) rs 08 99* - inne niewymienione odpady,

602) t+ 06 01* - freony, HcFc, HFc,

603) u 06 02* - inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników,
604) u 06 03* - inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników,

605) rł 06 04* - szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
606) tł 06 05* - szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki,

607) ts o1 01 - opakowania z papieru itektury,
608) ts 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

609) ts o1 03 - opakowania z drewna,

610) ts 01 04 - opakowania z metali,

611) ts o1 05 - opakowania wielomateriałowe,

612) ts 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,

613) ts oI07 _ opakowania zeszkła,
614) ts 01 09 - opakowania z tekstyliów,

615) rs 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,

616) rs or 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

617) ts 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),

618) ts 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do Wycierania (np. szmaty, ścierki) iubrania ochronne
inne niż wymienione w 15 02 02'

6l9) to 01 03 - zuŹyte opony,

620) to 01 o4x - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy,

62l) rc 01 06 - zuŻyte lub nienadające się do uzytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych
n iebezpiecznych elementów,

622) ts o1 07* - fittry otejowe,

623) ts 01 08* - elementy zawierające rtęć,

624) to 01 09* - elementy zawierające PCB,

625) ts 01 10* - elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne),

626) rc 01 11x - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

627) rcot 12- okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11,

628) rc 01 13* - płyny hamulcowe,

629) to o1 14* - płyny zapobiegające zamazaniu zawierające niebezpieczne substancje,

630) to o1 15 - płyny zapobiegające zamarzaniu inne niz wymienione w 16 O1 14,

63 1) to 01 16 - zbiorniki na gaz skroplony,

632) rc oL 17 _ metale żelazne,

633) to o1 18 - metale nieżelazne,

634) to o1 19 - tworzywa sztuczne,

635) to 01 20 _ szkło,

636) too1 21*-niebezpieczneelementyinneniżwymienionew1601 07do1601 11, 1601 13it6oIL4,
637) ts or 22 - inne niewymienione elementy,

638) to 01 99 - inne niewymienione odpady,

639) ro 02 o9x - transformatory i kondensatory zawierające PcB,
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640) ro 02 10* ' zuŻyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż Wymienione
w 16 02 09,

64l) ro 02 11x - zużyte urządzenia zawierające freony, HcFc, HFc,

642) rc 02 L2* - zuŻyte urządzenia zawierające wolny azbest,

643) rc 02 13* - zuŻyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09
do L6 02 t2,

644) ts02 14 _ zużyte urządzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,

645) to 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte zezuŻYtych urządzeń,
646) ts 02 16 _ elementy usunięte zzużytych urządzeń inne niz wymienione w 16 02 15,

647) to 03 03* - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne,

648) tO 03 04 - nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 BO,

649) rc 03 o5x - organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne,

650) tO 03 06 - organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80,

65l) to 03 8o - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spoŹycia,

652) ts 04 01* - odpadowa amunicja,

653) rO 04 02* - odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne),

654) td 04 03* - inne materiały wybuchowe,

655) ro 05 04* - gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne,

656) tO 05 05 - gazv w pojemnikach inne niz wymienione w 16 05 04,

657) to 05 06* - chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje
niebezpieczne, W tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych,

658) rs 05 07* - zuŻyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne),

659) ro 05 08* - zuŻyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane
odczynniki chemiczne),

660) to 05 09 - zużyte chemikalia inne niz wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08,

66l) ro 06 o1* - baterie i akumulatory ołowiowe,

662) to 06 o2x - baterie i akumulatory niklowo-kadmowe,

663) to 06 03* - baterie zawierające ńęć,

664) ts 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),

665) to 06 05 - inne baterie i akumulatory,

666) to 06 o6x - selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów,

667) rc 07 o8* - odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty,

668) re 07 09* - odpady zawierające inne substancje niebezpieczne,

669) ts 07 gg - inne niewymienione odpady,

670) rc oB 01 _ zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd, lub platynę
(z wyłączeniem 16 08 07)'

67I) rc 08 02* - zuŻyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne
związki,

672) ts 08 03 - zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione
w 16 08 02,

673) ts 08 04 _ zuŻyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu W procesie fluidyzacyjnym
(z wyłączen|em 16 08 07),

674) to 08 05* - zuŻyte katalizatory zawierające kwas fosforowy,

675) to o8 06* - zuŻyte ciecze stosowane jako katalizatory,

676) to 08 07* - zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

677) to 09 01* - nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy),

678) rO 09 02* - chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy),

679) rc 09 03* - nadtlenki (np. nadtlenek wodoru),

680) rs 09 04* - inne niewymienione substancje utlenla;ące,

681) ro 10 01* - uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne,

682) ts 1o 02 - uwodnione odpady ciekłe inne niŹ Wymienione w 16 1O 01,

683) ro 10 03* - stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne,
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684) to 1o 04 - stęzone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż Wymienione w 16 10 03,

685) re 11 o1* - wę9lopochodne okładziny piecowe imateriały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych
zawierające substancje niebezpieczne,

686) to It 02 _ węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne
niż wymienione w 16 11 01,

687) ro 11 03* - inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające
substancje niebezpieczne,

688) to 11 04 - okładziny piecowe imateriały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione
w 16 11 03,

689) ro 11 o5x - okładziny piecowe imateriały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające
substa ncje niebezpieczne,

690) to 11 06 - okładziny piecowe imateriały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż
wymienione w 16 11 05,

691) to 80 01 - magnetyczne i optyczne nośniki informac;l,

692) to 81 o1* - odpady wykazujące właściwości niebezpteczne,

693) to 81 02 - odpady inne niz wymienione w 16 81 01,

694) ts 82 o1* - odpady wykazujące właściwości niebezpleczne,

695) to 8202 - odpady inne niż Wymienione w 16 82 01,

696) tl o1 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

697) tt 01 02 - gruz ceglany,

698) tl 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów Wyposazenia,

699) tz 01 o6x - zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposazenia zawierające substancje niebezpieczne,

700) tl oI 07 _ zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niz wymienione w 17 01 06,

701) tl o1 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

702) tl o1 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,

703) tl 01 82 - inne niewymienione odpady,

704) tt 02 01 - drewno,

705) tl 02 02 _ szkło,

706) tl 02 03 - tworzywa sztuczne,

707) tl 02 0,4* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi ( n p. drewn ia ne podkłady kolejowe),

708) tl 03 01* - mieszanki bitumiczne zawierające smołę,

709) tl 03 02 - mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01,

7I0) tl 03 03* - smoła i produkty smołowe,

71I) tt 03 80 - odpadowa papa,

712) tl 04 01 - miedż, brąz, mosiądz,

713) tt 04 02 - aluminium,

7I4) tl04 03 - ołów,

7I5) tt 04 o4 - cynk,

716) tl 04 05 - żelazo i stal,

7I7) tt o4 o6 - cyna,

718) tz 04 07 - mieszaniny metali,

719) tl 04 09* - odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

720) tl 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne,

721) tz 04 11 - kable inne niz wymienione w 17 04 10,

722) tl 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

723) tl 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż Wymienione w 17 05 03,

724) tl 05 o5x - urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,

725) tl 05 06 - urobek z pogłębiania inny niŹ wymieniony w 17 05 05,

726) tz 05 07* - tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne,

727) tl 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 0507,
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728) tl 06 o1* - materiały izolacyjne zawierające azbest,
729) tl 06 03* - inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne,
730) tl 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 o1 i 17 06 03,
73l) tl 06 05* - materiały budowlane zawierające azbest,
732) tl 08 o1x - materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
733) tl 08 02 - materiały budowlane zawierające gips inne niz Wymienione w 17 0B 01,
734) tz 09 01* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć,
735) tz 09 02* - odpady z budowy, remontów i demontaŹu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty

zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające zywice, szczelne zespoły okienne,
kondensatory),

736) tl 09 03x - inne odpady z budowy, remontów i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierające
substancje niebezpieczne,

737) tl 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż Wymienione w 17 09 01,
t7 09 02 i 17 09 03,

738) ts o1 o1 - narzędzia chirurgiczne izabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 o1 03),
739) n 01 04 - inne odpady niż wymienione W 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania

jednorazowe, pieluchy),

740) s o1 06* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,
74l) 18oL07_chemikalia,wtymodczynniki chemiczne,inneniżwymienioneW18o1 06,
742) tS O1 08* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
743) rc 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 0B,

744) s ol 10* - odpady amalgamatu dentystycznego,
745) s 01 80* - zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej

o właściwościach zakaźnych,
746) rc 01 81 - zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż

wymienione w 18 01 80,
747) rc 01 82* - pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakażnych,
748) ts 02oI _ narzędzia chirurgiczne izabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem t80202),
749) rc 02 03 - inne odpady niż Wymienione w 18 02 02,

750) rs 02 05* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,

75 l ) ts 02 06 _ chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niŹ wymienione w 18 02 05,

752) s 02 07* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

753) n 02 08 - leki inne niż wymienione w 18 02 07,

754) ts 01 02 - złom Żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,

755) tS O1 05x - osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazow odlotowych,

756) tS 01 06* - szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazow odlotowych,

757) ts o1 07* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,

75 8) rs 01 10* - zuŻyty węgiel aktyw nY z oczyszczan ia gazów odlotowych,

759) ts 01 1lx - żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne,

760) tsoI 12_ zuzle ipopioły paleniskowe inne niż Wymienione W 19 o1 11,

76I) ts 01 13* - popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne,

762) ts 01 14 - popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13,

763) ts o1 15* - pYły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne,

764) ts 01 16 - pyły z kotłów inne niz wymienione w 19 01 15,

765) ts oL 17* - odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne,
766) ts o1 1B - odpady zpirolizy odpadów inne niz wymienione w 19 O1 17,

767) ts 01 19 - piaski ze złóż fluidalnych,

768) ts 01 99 - inne niewymienione odpady,

769) ts 02 03 - wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niz niebezpieczne,

770) ts 02 04* - wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów
n iebezpiecznych,

771) ts 02 05* - szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne,

772) ts 02 06 - szlamy z fizykochemicznej pzeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05,
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773) ts oz o7* - oleje i koncentraty z separacji,
774) ts 02 o8x - ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne,

775) ts 02 09* - stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne,

776) tS 02 10 - odpady palne inne niz wymienione w 19 02 08 tub 19 02 09,
777) ts 02 11* - inne odpady zawierające substancje niebezpieczne,

778) ts 02 99 - inne niewymienione odpady,

779) ts 03 04* - odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niŹ wymienione w 19 03 08,
780) ts 03 05 - odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04,

78 1) rS 03 06* - odpady niebezpieczne zestalone,

782) ts 03 07 - odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06,

783) ts 04 o1 - zeszklone odpady,

784) ts 04 02* - popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych,

785) rs 04 03x - niezeszklona faza stała,

786) ts 04 04 _ ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania,
787) ts 05 01 - nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych,

788) ts 05 02 - nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,

789) ts 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania),
790) ts 05 99 - inne niewymienione odpady,

791) ts 06 03 - cieczez beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,

792) ts 06 04 - paefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,
793) ts 06 05 - cieczez beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych iroślinnych,
794) ts 06 06 - pzefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych,

795) ts 06 99 - inne niewymienione odpady,

796) ts oB 01 - skratki,

797) ts 08 02 - zawartość piaskowników,

798) ts 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe,

799) ts 08 06* - nasycone lub zuzyte żywice jonowymlenne,

800) rs 08 07* - roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych,

801) rs 08 08* - odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie,
802) ts 08 09 - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i

tłuszcze,
803) rs 08 1o* - tłUszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niŹ wymienione w 19 08 09,

804) rs o8 11* - szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologiczne1o oczyszczania ścieków
przemysłowych,

805) ts 08 12 - szlamy z biologicznego oczYszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione
w 19 08 11,

806) rs 08 13* - szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niz biologiczne oczYszczania ścieków
przemysłowych,

807) ts oB 14 - szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione
w 19 08 13,

808) tS OB 99 - inne niewymienione odpady,

809) ts 09 01 - odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki,
810) ts 09 02 - osady z klarowania wody,

81 1) tS 09 03 - osady z dekarbonizacji wody,

812) ts 09 04 - zuŻyty węgielaktywny,

813) ts 09 05 - nasycone lub zużyte żywice jonowymienne,

814) ts 09 06 - roztwory iszlamy z regeneracji wymienników jonitowych,

815) ts 09 99 - inne niewymienione odpady,

816) ts 10 01 - odpady żelaza i stali,

817) ts 10 02 - odpady metali nieżelaznych,

818) rs 1o 03* - lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne,

8l9) ts 10 04 - lekka frakcja i pyły inne niż Wymienione w 19 10 03,
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820) rs 1o 05* - inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne,

82 1) ts 10 06 - inne frakcje niż wymienione w 19 10 05,

822) ts 11 01* - zvŻyte filtry iłowe,

823) ts 11 02* - kwaśne smoły,

824) ts 11 03* - uwodnione odpady ciekłe,

825) rs 11 04* - alkaliczne odpady zoczyszczania paliw,

826) ts 11 05* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

827) ts 11 06 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niz wymienione w 19 11 05,

828) rs 11 07* - odpady zoczyszczania gazów odlotowych,

829) ts 11 99 - inne niewymienione odpady,

830) ts 12 01 - papier i tektura,

83l) ts 12 02 _ metale żelazne,

832) ts 12 03 - metale nieżelazne,

833) ts 1204 - tworzywa sztuczne iguma,
834) ts 12 05 _ szkło,

835) rs 12 06* - drewno zawierające substancje niebezpleczne,

836) ts 12 07 _ drewno inne niż wymienione w L9 L2 06,

837) ts 12 oB - tekstytia,

838) ts 12og - minerały (piasek, kamienie),

839) tS 12 rO - odpady palne (paliwo alternatywne),

840) rs 12 11* - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
zawierające su bsta ncje n iebezpieczne,

841) ts 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 19 12 11,

842) ts 13 o1* - odpady stałe z oczyszczania gleby iziemi zawierające substancje niebezpieczne,

843) ts L302- odpady stałe z oczyszczania gleby iziemi inne niż wymienione w 19 13 O1,

844) ts 13 03* - szlamy zoczyszczania gleby iziemi zawierające substancje niebezpieczne,

845) ts L3 04 _ szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03,

846) rs 13 05* - szlamy z ocŻyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne,

847) ts 13 06 - szlamy z oczYszczania wód podziemnych inne niz wymienione w 19 13 05,

848) rs 13 o7x - odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczYszczania wód
podziemnych zawierające su bsta ncje n iebezpieczne

849) ts 13 o8 - odpady ciekłe i stęzone uwodnione odpady ciekłe (np' koncentraty) z oczYszczania wód
podziemnych inne niż Wymienione w 19 13 07,

850) ts 80 01 - odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych,

851) zo 01 01 - papier i tektura,

852) zo 01 02 - szkło,

853) zo 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

854) zo 01 10 - odzież,

855) zo 01 11 - tekstytia,

856) zo o1 13* - rozpuszczalniki,

857) zo 01 14* - kwasy,

858) zo 01 ts* - atkatia,

859) zo oL L7* - odczynnlki fotograficzne,

860) zo o1 19* - środki ochrony roślin,

861) zo ot 21x - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

862) zo 01 23* - urządzenia zawierające freony,

863) zo ot 25 _ oleje i tłuszcze jadalne,

864) zo o1 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 ot 25,

865) zo 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające Substancje
niebezpieczne,

866) ZO O1 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz wymienione w 20 OI 27,
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867) zo o1 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

868) zo 01 30 - detergenty inne niz wymienione w 20 or 29,

869) zo o1 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

870) zo 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31,

871) zo 01 33x - baterie iakumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesońowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

872) zo Ot 34 - baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33,

873) zo 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 2t i 20 oI 23
zawierające niebezpieczne składniki,

874) zo 01 36 - zuŻyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 oI 2I,20 oI 23

i 20 01 35,

875) zo oI g7* - drewno zawierające substancje niebezpleczne,

876) zo 01 38 - drewno inne niż Wymienione w 20 oI 37,

877) zo o1 39 - tworzywa sztuczne,

878) zo 01 40 - metale,

879) zo ot 4I - odpady z czYszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne),

880) zo o1 80 - środki ochrony roślin inne niz wymienione w 20 01 19,

881) zo 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

882) zo 02 o1 - odpady ulegające biodegradacji,

883) zo 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie,

884) zo 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacjl,

885) zo 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

886) zo 03 02 - odpady z targowisk,

887) zo 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów,

888) zo 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

889) zO 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

890) zo 03 07 - odpady wielkogabarytowe,

891) zo 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

III. Przyjąć terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za obszar prowadzenia transportu odpadów
przez Pana Romana Elminowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
EC9-SERWIS Roman Elminowski, z siedzibą: Plac Zjednoczenia 4,72-320 Trzebiatów.

IV. określić dla Wnioskodawcy następujące warunki transportu odpadów:
I) kaŻdorazowo transportować odpady środkami transportu spełniającymi wymagania dotyczące

transpoftu drogowego, odpowiednio przystosowanymi do przewozu poszczególnych rodzajów
odpadów i będącymi w dyspozycji Wnioskodawcy, który wskazując pojazdy wykorzystywane
do prowadzenia transportu odpadów wymienił: samochody cięzarowe, samochody izotermiczne,
samochody asenizacyjne i ciągnik samochodowy z naczepą,

2) zapewnić właściwe zabezpieczenie odpadów w trakcie transportu np' poprzez wykorzystywanie- 
odpowiednich, specjalistycznych opakowań np' bębnów, kanistrów, butli, beczek, skrzyn,
worków, dostosowańych do kazdego rodzaju odpadów, czy też stosowanie pasów, podpór,

materiałów przeciwpoślizgowych lub siatek zabezpieczających przewozony ładunek,
3) odpady umieszczać W pojazdach W sposób uniemożliwiający ich niekontrolowane' 

przemieszczanie' a załadunki i rozładunki odpadów dokonywać z zachowaniem środkow
ostrozności, zabezpieczających przed uszkodzeniem opakowań i przed niekontrolowanym
rozproszeniem odpadów oraz prowadzić transport z zachowaniem zasad ochrony środowiska

4) przestrzegać stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
w odniesióniu do transportu odpadów niebezpiecznych, spełniających kryteria wyszczególnione
W obowiązujących w tym zakresie przepisach oraz dodatkowo stosowania przepisów
szczegółowych, odnoszących się do transportu niektórych rodzajów odpadów,

5) środki transpottu od'padów, przeznaczone do świadczenia usług' parkować, myć
i serwisować w miejscach na ten cel przeznaczonych, w sposób uniemozliwiający negatywne
oddziaływanie prowadzonej działalności na środoWisko,

6) utrzymywać środki transportu we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym
oraz stosować właściwe oznakowanie środków transportu,
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7) przewozić odpady, bez ich czasowego magazynowania, do wskazanego przez Zleceniodawcę
miejsca odbioru olaz przekazać odpady posiadaczowi odpadów, który został wpisany
do rejestru posiadaczy odpadów lub dysponuje zezwoleniami wydanymi na podstawie ustawy
o odpadach, w zakresie gospodarowania odpadami wymienionymi w punkcie II niniejszej
decyzji, jeżeli takie zezwolenia są Wymagane,

V' Zobowiązać Pana Romana Elminowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Eco-sERWIS Roman Elminowski, z siedzibą: Plac Zjednoczenia 4, 72-320 Trzebiatów, jako
transportującego od pady do :

1) wykonywania transportu odpadow z Uwzględnieniem optymalnych możliwości technicznych
i organizacyjnych pozwalających nalezycie wykonywać działalność,

2) prowadzenia ilościowej ijakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów przez okres 5 lat,

licząc od końca roku kalendarzowego, W którym sporządzono te dokumenty,
4) przestrzegania przepisów sanitarnych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

prowadzenia odbierania i transportu odpadów.

VI. Uczynić Pana Romana Elminowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Eco-SERWIS Roman Elminowski, z siedzibą: Plac Zjednoczenia 4, 72-320 Trzebiatów,
odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego wykonania orzeczeń niniejszej
decyzji.

VII. Ustalić niniejszą decyzję ważną do 25 stycznia 2026 r., z zastrzeżeniem aft. 233, ust. 1

ustawy z dnia 14 grudnia 2OI2 r. o odpadach.

Uzasadnienie

Niniejszą decyzję wydano na wniosek Pana Romana Elminowskiego, prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą ECO-SERWIS Roman Elminowski, z siedzibą: Plac
Zjednoczenia 4,72-320 Trzebiatów, złozony w dniu 16 grudnia 2015 r' iuzupełniony dnia
12 stycznia 2076 r', w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz po przeanalizowaniu
opisu sposobu postępowania z odbieranymi i transportowanymi odpadami, przedłozonego Wraz
z wnioskiem. Postępowanie administracyjne zostało wszczęte na wniosek idecyzja została wydana
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2OI2 r. o odpadach (Dz. U. z 2Ot3 r.t poz. 2I ze zm.)
na podstawie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 20tO r,, Nr 185,
poz. 1243 zez zm.).
Ustawodawca w art. 233 w ustawie o odpadach z 14 grudnia 2oI2 r., przewiduje, Że do czasu

utworzenia rejestru, o którym mowa W art.49, ust. 1tej ustawy, transpoftujący odpady będą
obowiązani do uzyskania zezwolenia na transpoft odpadóW, lub wpisu do rejestru, o którym mowa
w aft. 33, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Do wydawania zezwoleń
na transport odpadów do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art' 49, ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2072 r' o odpadach, stosuje się w tym zakresie przepisy ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Jednocześnie w art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2oI2 r' o odpadach
pojawił się zapis, z którego wynika, iz rejestr, o którym mowa w aft. 49, ust. 1 ustawy
z 14 grudnia 2oI2 r., będzie tworzony łącznie z BDo (Baza danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami), którego termin utworzenia zgodnie z art. 238, ust. 1 ustawy został
wyznaczony do 24 stycznia 2018 r.

Wniosek o transport odpadów dotyczył 891 rodzajów odpadów (474 rodzaje innych niŻ
niebezpieczne oraz 4I7 rodzajów odpadów niebezpiecznych). Wnioskodawca wskazał sposób
postępowania z odpadami, które będą transpoftowane odpowiednio przystosowanymi środkami
transpoftu w sposób zabezpieczający odpady przed moŹliwością niekontrolowanego rozsypania czy
też rozlania np. poprzez stosowanie specjalistycznych pojemników. Zgodnie z informacjami
złozonymi we wniosku, podmiot występujący o wydanie wyzej wymienionego zezwolenia będzie
prowadził działalność na obszarze terytorium Polski W sposób bezpieczny dla środowiska
naturalnego, z zachowaniem przepisów o transporcie towarów. Wnioskodawca dysponuje środkami
transpoftu odpowiednio przystosowanymi do przewozu odpadów, którymi są samochody cięzarowe,
samochody izotermiczne, samochody asenizacyjne i ciągnik samochodowy z naczepą.
W uzupełnieniu do złozonej dokumentacji Wnioskodawca wykazał, ze ma zamiar sukcesywnie,
w sposób odpowiedzialny powiększać swoje mozliwości techniczne, nabywać potrzebne środki
Wymagane w zakresie przewozu różnych ładunków. obecnie firma zamierza transpoftować głównie
odpady inne niż niebezpieczne, natomiast odpady niebezpieczne będą transpoftowane raczej
incydentalnie. Sposób transportu poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych przez ECo
SERWIS Roman Elminowski realizowany będzie w uzgodnieniu ze współpracującym z firmą doradcą
do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, który takze prowadził będzie nadzór
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nad sposobem realizacji transpoftu' Przewozący odpady powinni być odpowiednio przeszkoleni
i wyposazeni w środki ochronne ogólne i indywidualne' odpady w zalezności od specyfiki rodzajów
przewozonych odpadów będą transportowane luzem, odpowiednio zabezpieczone przed
niekontrolowanym rozproszeniem lub w szczelnych cysternach, w samochodach przeznaczonych
do bezpylnego transpoftu odpadów, czy teŻ w workach lub pojemnikach (np. bębnach, kanistrach,
butlach, beczkach, skrzyniach, workach), odpowiednio ułozonych i zamocowanych w sposób
uniemożliwiający przemieszczane i przewracanie podczas transpoftu. Kierowcy pojazdów
transpottujący odpady wyposazeni będą w odpowiednie dokumenty, potwierdzające rodzaj
transpoftowanych odpadów i dane zlecającego transport odpadów.
W złozonym wniosku, zawarto informację, że firma ECO-SERWIS Roman Elminowski dysponuje

stacją obsługi pojazdów oraz posiada zawaftą umoWę z myjnią samochodową. Eksploatacja
pojazdów, trasy przejazdów, zuŻycie materiałów, planowanie irealizacja przeglądów jest
monitorowana przez system bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego/ umożliwiający
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o połozeniu pojazdu i miejscach
postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.

W trakcie prowadzonego postępowania Stronie zapewniono czynnY udział w postępowaniu
(zawiadomienie o Wszczęciu postępowania oraz mozliwości zapoznania się z dokumentacją znak:
RLioS. 6233'27'2'2015 z dnia 14 stycznia 2016 r.). Strona nie wniosła zadnych uwag do sprawy.
Po przeanalizowaniu opisu sposobu postępowania z odpadami, których transpoft został
uregulowany w niniejszej decyzji, przedłozonego Wraz z wnioskiem uznano' ze przedstawiony
sposób postępowania z przedmiotowymi odpadami, przy zachowaniu wymienionych warunków
i zobowiązań nałozonych na Wnioskodawcę w niniejszej decyzji, będzie spełniać wymogi ochrony
środowiska.

Biorąc powyzsze pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów powinno być prowadzone zgodnie

z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz przy spełnieniu wszystkich warunków
niniejszej decyzji, w przeciwnym wypadku zostaną zastosowane sankcje wynikające z art' 30,
ust. 1-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z2O7O r., Nr 185, poz. 1243).

Zgodnie z art. 233 ust, 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2OI2 r. o odpadach, zezwolenia na
transpoft odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują wazność na czas
na jaki zostały wydane, nie dłuzej jednak niż do czasu upływu terminu do złozenia wniosku
do Marszałka Województwa o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru,
w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześnie;szym.

Na podstawie aft. I27 s I i 2, art. 129 s 1 i 2 w związku z art. 17 Kodeksu postępowania
administracyjnego, od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Powiatu Gryfickiego, w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia.
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otrzymują:
1. Roman Elminowski ECO-SERWIS '' ,,

Plac Zjednoczenia 4, 72-320 Trzebiatów ' ': , , ''( 
'

NIP: 857-17 7-19-97 ; Regon: 872512657
Do wiadomości:
1. Burmistrz Trzebiatowa

ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów,
2. Wojewódzki Inspektor ochrony Środowiska w Szczecinle

ul. Wały Chrobrego 4, 7o-5o2 Szczecin
3. Wydział ochrony Srodowiska

Urzęd u Marszałkowskiego Województwa Zachod n iopomorskiego
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,

4. a/a.
Na podstawie części III ust' 44 pkt I) załącznjka do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r' - o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2OI5 r., poz. 783 j't') Wnioskodawca uiścił opłatę skarbową od zezwolenia na transport odpadów w łącznej Wysokości
616,00 zł (słownie: sześćset szesnaście złotych). Wpłaty opłaty skarbowej dokonano W kasie Urzędu Miejskiego W Gryficach
w dniu 23'72'2015 r.: KPl409391, nr dok: 0450643 (308 zł) i KPl409392, nr dok: 0450644 (308 zł).
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