
PREZYDENT M IASTA K RAKOWA

ws-06.6233. 1.3.2014.MK Kraków, dnia 2014 LUT- 'l g

DECYZJA
Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt. 2, ust. 3 pkt. 2, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia

27.04.2001'r. o odpadach (ednolity tekst Dz' U. z 2010r. Nr l85, poz. 1243 z późn. zm.),
$3 rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112' poz.1206), w związku z art. 233 ust. 3 i arl. 250 ust.1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21), oraz art. 104 ustawy z dnia
14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r', poz.
267),

w wyniku rozpatrzenia wniosku:
NYCZ INTERTRADE Spółki z o.o. z siedzibą: 30-732 Kraków, ul. Płk Dąbka 8 _ jako
jedynej strony prowadzonego postępowania administracyjnego _ o wydanie zęzwolenta na
transpoń odpadów,

orzekam:

I. Udzielam NYCZ INTERTRADE Spółce z o.o. z siedz|bąl. 30-73Ż Kraków, ul. Płk Dąbka 8
(RECON: 35 1302054)

zezwo|enia na transport odpadów

i określam:

I.1. Rodzaje odpadów przewidzianych do transpoftu (wg zestawienia podanego w poniższej
tabeli):

0t0I 01 odpadv z wydobywąnia rud metali (z wyłączeniem 01 0] 80)

0201 01 odpady z wydobywania kołląlin innych niż ntdy nletali

01 01 80 odpądy skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowilt
0l 03 04* odpady z przeróbki rud siarczkowych potvodujc1cb samoczynne zalc,łaszenie

ś rodow i s ku w c'za's i e'; kI adowa n i a

0l 03 05* hne odpady ptłprzeróbcze zawieraiqce subStancje niebezpieczne
(z wyłqczeniem 01 03 80)

06030t Inne odpady poprzeróbcze niż y,ynienione w 0] 03 01, 01 03 05, 01 03 80
i01 0381

0l 03 07* [nne odpad)t ztttuieraiqce substancje niebezpieczne z./iz1,c211ni i chenicznej
orzeróbki rud metali

03 080t odr;ady v, pos|ąci pylów i pros:kólv inle niż lynienionc v' 0] 03 07

03 0901 Czertuony szlan pov,sl{iclcy przy produkcji tlenku glinu inny ni: u'sntieniony
w0l 03 07

01 03 80* odpady z.flotacyjnego wzbogctcctllia rud łnetaIi nieżeIaznych :atierajqce
,lttbs tanc i e ńieb ezp ieczne



01 03 81

01 03 99

0t 04 07*

0I 04 10

01 04 11

0l 04 t2

01 04 13

01 04 80*

01 04 8l
01 04 82*

01 04 84*

0t 05 04

01 05 05*

0t 05 06*

01 05 07

0t 05 08

0t 05 99

02 01 01

02 01 03

02 01 04

02 01 07

02 0I 09

02 01 I0
.u 01 83

02:01 99

z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż
2w01 0380

zawierajqce niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej
metali

żwiru lub skruszone skahl inne niż w01 01 07

owt tnne ntz w0l 04 07

powstąjące przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż
w01 0407

pov|,stajqce przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione

01 0407i01 04 11

povl,stajqce przy cięciu i obróbce postclciowej Skctł inne niż wymienione
0t 04 07

z.fl ot acyj ne go w zbogac ania w ęgI a zaw ie rai qc e subs tancj e

wzbo lnne nlz w01 01 80

z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierajqce substancje

z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione

01 04 82

z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (osfołytów' apaĘtów)
ent

z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apaĘtów)
w01 0484

łuczki i wierłnicze z odwiertów

łuczki i wiertnicze

łuczki i \Ą/ierlnicze

łuczki wiertnicze zawiefąjqce baryt i odpady inne niż wymienione
01 0s05i01 0506

łuczki wiertnicze zawierajqce chlorki i odpady inne niż wymienione

01 0s05i01 0506

masa roślinna

agrochemikaliów zawierajqce subslancje niebezpieczne, ł] lym środki
roślin I i II
ałrochemikaliów inne niż
metalowe

ienione w 02 0l'08



02 02 01 odpady z mycia i przygotowywąnią surowców
02 02 03 Surowce i produkty nienadaiące się do spożycia i przetwórstwa

02 02 04 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 82 odpady z produkcii mqczki rybnei inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 99 [nne ni ewy mi e nion e o dp ady
02 03 01 Szlamy z mycia' oczyszczania, obierąnia, odwirolływania i oddzieląnią

surowców

02 03 02 odtlądy konserwantów
02 03 03 Odpadv poekstrakcvine

02 03 04 Surowce i produktv nienadaiące sie do spożvcia i przetwórstwa

02 03 05 osadv z zakładowvch oczvszczalni ściekow

02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwą produktów roślinnych
(z wyłączeniem 02 03 81)

02 03 81 odpcldy z produkcii pasz roślinnych
02 0i 82 odpady Ętoniowe
02 03 99 (nne ni ewymieni one o dp ądy
02 04 01 osadv z oczyszczania i mycia buraków
02 04 02 Yienormatvwny weplan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacvine)

02 04 03 osądy z zakładowvch oczvszczalni ścieków
02 04 80 Wysłodzi

02 04 99 [nne niewymienione odpądy
02 0s 0t 9urowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwąrząnia

02 05 02 osady z ząkłądowych oczyszcząIni ścieków

02 05 80 odpadowa serwątka
02 05 99 [nne ni ewy mieni one o dp a dy

02 06 01 Surowce i produkty nierlrzydatne do spoż^ycia i przetwórstwa

02 06 02 odpądv konserwantów

02 06 03 osady z ząkłądowych oczyszczalni ścieków

02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożrywcze

02 06 99 [nne niewymienione odpady
02 07 01 odpadv z mycia, oczvszcząnia i mechanicznego rozdrabniąnlą surowcow
02 07 02 Odpadv z destvlacii spirytualiow
02 07 03 odtlądv z procesów chemicznych

02 07 04 Surowce i produktv nieprzvdątne do spożycią i przehuórstwa

02 07 05 osadv z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 80 trI/vtłoki, osadv moszczowe i pofermentącyine, wywdry
02 07 99 Inne ni ewvm ieni one odrlądy

03 01 0t odpady koły i korka

03 01 04" Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierajqce substancje

niebezpieczne

03 0t 05 Trociny, wióry, ścitlki, drewno, płyta wiórowa ifornir inne niż wymienione

w0301 04

03 01 80* odpądv z chemicznei przerób]ri drewna 7awierające substancie niebezpieczne

odpady z chemicznei przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 0] 80



03 01 82

03 01 99

03 02 01*

03 02 02*

03 02 03*

03 02 04*

03 02 05*

03 02 99

03 03 01

03 0i 02

03 03 05

03 03 07
03 03 0B

03 03 09

03 03 I0

03 03 r1
03 03 80

03 03 81

03 03 99

04 01 0l
04 01 02

04 01 03*

04 01 05

04 01 07

04 01 09

04 01 99

04 02 10

04 02 t4*
04 02 l5
04 02 16*

04 02 17

04 02 19*
''.::',1'i.:

ścieków

do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające Z]r/iqzków

do konserwacji i impregnacji drewna zawierajqce zwiqzki

środki do i drewna

środki do drewna

środki do konsenłacji i impregnacji drewna zawierajqce substancje

i drewna

i szlamy z produkcji celulozy metodq siarczynowq (w tym osady ługu

z odbarwiania

z sortowania

'szlamów
z włókna, szlamy z włókien' wypełniaczy i powłok pochodzqce

ścieków inne niż enione w 03 03 10

bielenia
w bielenia

z mizdrowania ódzierki i

z odtłuszczania zaw

chrom

ntezawrcr chromu

zawter chrom, ścieków

nrczawrcr nłłaszcza z
skóry u,y garb ow an ej zaw i e raj q c e chro m (wióry' obcinki' pył ze

skór

mąteriałów zIożonych (np. tkaniny impre gnotu ane, e I astomery,

I

ścieków

tłt'tszcze. woski

zawter anlczne

lnne nź enione w 04 02 l1
e nte

tnne ntz w01 02 16

z zalcładowych oczyszczalni ściekBw zawierajqce Substąncje



04 02 20 lctdv z zakładowvch ścieków inne niż w 04 02 19

04 02 2I )aav z h włókien

04 02 22 )oat z orz włókien tekstvln

04 02 80 )aav z obróbki
04 02 99

05 0l 02* Osadv z odsalania
05 01 03+ osadv z dna zbiorników

05 01 04* wąsne z esów alkilowania
05 0l 05*

05 0t 06* LAOlelone z konservv I i luh
05 0I 07* wasne

05 01 08*

05 01 09* |sady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierajqce substancje

05 01 10 z zakłrldowvch ścieków inne niż wvmienione w 05 01 09
05 0t t 1* )aav z o

05 0t 12* owa

05 01 1) osądv z uzdątniąnią

05 01 14 :lądv z kolumn

05 01 15'"

05 01 16 tadv zawi z odsiarczania
05 0t 17 itum

0s 01 99 one oaDaa

05 06 01* 1łasne

05 06 03*

05 06 04 odpady z kolumn chłodniczych
05 06 80* odpadv ciekłe zawieraiące fenole

05 06 99 Inne niewvmienione odpadv

05 07 01* osadv zawieraiqce rteć
05 07 02 odpądy ząw ierąi c|ce siarkę
05 07 99 (nne niewvmienione odpądy

06 01 0l* Kwas siarkowy i siarkawy
06 01 02* Kwąs chlorowodorowv
06 01 03* Kwas fluorowodorowy
06 01 04* Kwas fosforowv i fosforawv
06 01 05* KwąS azotowy i azotawy

06 01 06" [nne ]ałasy
06 01 99 [nne niewymienione odpady

06 02 01* Itod oro t I e n e k wa pni owy

06 02 03* lĘ o do r o t l e n e lc am o nowv

06 02 04* Wodorotlenelr sodowy i pcttusowy

06 02 05* Inne wodorotlenki

0ó 02 99 [nne niewymienion e odpady

06ÓB l1* Sole i roztwbry zawierąiqce cyianki



metale06 03 l3*
06 03 14

06 03 15*

06 03 16

06 04 03*

06 04 05*

06 05 02*

06 05 03

06 06 02*

06 07 01*

06 07 02*

06 07 03*

06 07 04*

06 08 02*

06 09 03*

06 10 02*

06 1101

06 Il81
06 11 82

06 1r 83

06 1i 01*

06 13 02*

06 13 03

tnne nlz w0603 11i0603 13

metali zawi
metali inne niż w0603 15

e arsen

ząwler
zalu rcr inne metale ci

ady z zalrładowych oczyszczalni ścieków zawierajqce substancje

z zakł ścieków inne niż w060502
czne siarczki

siarczki inne niż w060602

azbestowe z
i chloru

siąrczanu baru zaw
. kwas

oreąkcyjne odpady nłiqzkaw wapnia zawierajqce lub zlnieczyszczone

ąml
oreakcyjne odpady zwiqzków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03

i060980

'osfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów

z kotłów w 1001 01

subst enI

i dwutlenku

chronu
kobalnt

starczan

ieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy)' środki do konserwacji

ewna oraz rnne

azbestu

06 07 02



06 13 05* Sadza zawieraiqca lub zanieczyszczona substanciami niebezpiecznymi
06 13 99 [nne niewymienione odpądy

07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 01 03* Rozpuszczalniki chlorow coorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze

macierzyste

07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwotry z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 07* Pozostałości podestylącyine i poreąkcyine zawieraiące zwiqzki chlorowców
07 01 08* Inne pozostałości podestylacyine i poreakcyine

07 01 09* Zużyte sorbentv i osadv pofiltracyine zawierąiące rwiązki chlorowców
07 01 10* [nne zużvte sorbenty i osadv pofiltracyine

07 0t 11* osady z zalcładowych oczyszczalni ścieków zawierajqce substancje

4iebezpieczne

07 0I 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 0I ]]
07 0I 80 Wapno pokarbidowe niezawierąjące subStancji niebezpiecznych (inne niż

wymienione w 07 01 0B)

07 01 99 [nne niewymienione odpądy

07 02 0I* |lody popłuczne i ługi macierzyste

07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste

07 02 04* [nne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze mą.cierzyste

07 02 07* Pozostąłości podestylacyine i poreakcyine zawieraiące związki chlorowców
07 02 08* [nne pozostałości podestylacvine i poreąkcyine

07 02 09* Zużryte sorbenty i osady pofiltracyine zawieraiqce nłiqzki chlorowców
07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osacly pofiltrącyine

07 02 1t* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierajqce substancje
niebezpieczne

07 02 12 osady z ząkładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 ] ]
07 02 13 odpady twolzyl.r sztuczny c h

07 02 14* odpady z dodatków zawierajqce SubStąhcje niebezpieczne (np. plasĘfikntory,
gtabilizatory)

07 02 15 odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

07 02 16* od r;ady zaw i e raiące n ie bezpi e c zne s i l i kony

07 02 t7 odpady zawieraiqce silikony inne niż wymienione w 07 02 ]6
07 02 B0 odpądy z przemysłu gumowego i produkcii gumy

07 02 99 [nne niewymienione odpady

07 03 01* I|odv popłuczne i ługi macierzyste

07 03 03* Rozpuszczalniki c hlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze

aacierzyste
07 03 04* [nne rozpuszczalnilci orpaniczne, roztwory z przemywanią i ciecze mącierzyste

07 03 07* Pozostałości oodestvlacvine i poreakcvine zawieraiące związki chlorowców
07 03 08* [nn e pozos tałoś c i po de s tyl ttcyi ne i po re a kcy i n e

07 03 09* Zużvte Sorbentv i osadv pofiltracvine zawieraiące zwiazki chIorowców

07 03 10* [nne zuĄ)te sorbenty i osady po/iltrącyine
, 07 03 1t* osadv z zaldądowych oczyszczalni ścieków zawieraiące substancie



ąiebezpieczne

07 03 12 osat|y z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 ] ]
07 03 99 [nne niewymienione odpady

07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze

aacierzyste
07 04 04* [nne rozpuszczalniki orpaniczne, roztwotry z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 07* Pozostąłości podestylacvine i poreakcyine zawieraisce związki chlorowców
07 04 08* [nne pozostałości podestylacyine i poreakcyine

07 04 09* Zużllte sorbentv i osadv pofiltrącyine zawierąiące zwiqzki chlorowców
07 04 10* [nne Zużryte sorbenty i osady pofiltracvine

07 04 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków ząwierajqce substancje
qiebeąlieczne

07 04 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 ] ]
07 04 13* odpady stałe zawieraiące substancie niebezpieczne

07 04 80* Przetefminowąne środki ochrony roślin I i II klasy tolcsyczności (bardzo

loksyczne i tolrsyczne)

07 04 81 Przeterminowane środki ochrony rośIin inne niż wymienione w 07 01 80

07 04 99 [nne niewymienione odpctdv

07 05 0l* Wodv popłuczne i łuqi mącierzyste

07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze

uaciarzvsle

07 05 04* [nne rozpuszczalniki orpaniczae, rozt1uołn z przełnywąnią i ciecze macierzvste

07 05 07* Pozostałości podestylacyine i poreakcyine ząwieraiqce nłiązki chlorowców

07 05 08* [nne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyine zawierajqce nłiqzki chlorowców

07 05 10* [nne zużyte Sorbenty i osady pofiltracyine

07 05 l1* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierajqce substancje

niebezpieczne

07 05 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 1 ]
07 05 13* cdpady st aI e zaw i e ra j ące s u bst anc j e nie bezp ie czne

07 05 t4 odpady stałe inne niż wymienione y, 07 05 ]3
07 05 80* odpady c ie kłe zaw ie ra i ąc e sub stanci e ni e b ezpie czne

07 05 81 odpądy cieWe inne niż wymienione w 07 05 B0

07 05 99 [nne ni ewymieni o ne o dp a dy

07 06 0l* Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze

wacierzyste

07 06 04* [nne rozpuszczalniki oyRaniczne, roztwolry z przemywanią i ciecze macierzyste

07 06 07* P ozostałości podestylacyine i poreakcyine zaw ierai qce zwiqzki chlorowców

07 06 08* [nne pozostałości podestylaqtine i poreakcyine

07 06 09* Zużvte sorbenly i osadv pofiltracyine zawieraiące związki chlorowców

07 06 10" [nne zużyte sorbenly i osady po/iltrącyinę

07'06 I I*' osady z zakładowych ączyszczalni ścieków zawieraiqce subśtancie



niebezpieczne

07 06 12 osady z zakładowych oczyszczolni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

07 06 80 Ziemią bielqcą z rąfinacii oleiu
07 06 81 Zwroty kosnetyków i próbek

07 06 99 [nne niewymienione odpady

07 07 01* Wody popłuczne i ługi mącierzyste

07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste

07 07 04* [nne rozpuszczalniki organiczne, roztwoly z przemywanią i ciecze macierzvste

07 07 07* Pozostąłości podestylclcyine i poreakcyine zawierąiące zwiqzki chlorowców
07 07 08* [nne pozostałości podestylacyine i poreakcyine

07 07 09* Zużyte sorbenty i osadv pofi]trącyt'ne zawieraiclce związki chlorowców
07 07 10* Inne zużyte Sorbenty i osady pofiltracvine

07 07 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierajqce substancje
niebezpieczne

07 07 12 osady z zadadowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 ] ]
07 07 99 [nne niewymienione odpady

0B 0t 11* odpady farb i ląkierów zawierąjqcych rozpuszczalniki organiczne lub inne
cubstąnci e niebezpieczne

08 01 12 odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 0 ] ] ]
08 0I 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów .ząwierające rozpuszczalniki organiczne lub

t nne s ubs I anci e nie bezpieczne

08 01 14 9zlamy z usuwania farb i lakierów.inne niż wymienione w 0B 01 ] 3

08 01 15* Szlamy wodne zawierajqce farby i lakiery zawierajqce rozpuszczalniki
rganiczne lub inne substąncje niebezpieczne

08 01 ]ó 9zlamy wodne zawieraiące farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

08 01 17* odpady z usuwaniafarb i lakierów ząwierajqce rozpuszczalniki organiczne lub
tnne subs tąnci e nie bezpie czne

08 01 18 odpądy z usuwania farb i ląkierów inne niż wymienione w 0B 0 ] ] 7

08 0t t9* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierajqce rozpuszczalniki organiczne lub
inne s ub s tancj e ni eb ezpie czne

08 0r 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 0] ]9
08 0t 21* Zmywacz farb lub ląkierów

08 01 99 Inne niewymi enion e o dp ady

08 02 01 odpady proszków pow Ie kai ącyc h

08 02 02 Szl amy w o dne zaw ie ra i ą ce mater i ały c e rą m i czn e

08 02 03 Zaw i e s i ny w o dne zaw i e rai qc e mate riały c e ram i czne

08 02 99 [nne niewymienione odpady

08 03 07 Sz l tl my wot] ne z au' i e ru j ą c c fa r b y d r t t ka rs k i c

08 03 08 odpady ciekle zawieraiące farby drukarskie
08 03 12* odpadv farb drukarskich zctlł i erai ące sub s ląnci e niebezpi eczne

08 03 13 odpady farb drukarskich inne niż w}łnienione w 08 03 1 2

08 03 14* Szlamy farb drukarslcich zaw i erai qce substanci e niebezpieczne

Szlamy farb'drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14



08 03 16* ZuĄte roztu otry trawi qce

08 03 17* odpadowy toner drukarski zawieraiący substancie niebezpieczne

08 03 18 odpądowy toner drukąrski inny niż wymieniony w 08 03 l7
08 03 19* Zdysperpowąny olei zawierai ący substanci e niebezpieczne

08 03 80 ZclysperPowany olei inny niż wwnieniony w 08 03 ] 9

08 03 99 [nne nieylymienione odpady

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajqce rozpuszczalniki organiczne lub inne

substanci e niebezpieczne

08 04 10 odłlądowe kleie i szczeliwa inne niż wymienione w 08 01 09

08 04 11* osady z klejów i szczeliw zawierajqce rozpuszczalniki organiczne lub inne

substąncie niebezpieczne

08 04 12 osądy z kleiów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 ] ]
08 04 13* Uwodnione szlany klejów lub szczeliw zawierajqce rozpuszczalniki organiczne

lub inne substąncie niebezpieczne

08 04 14 Uwodnione szlamv kleiów tub szczeliw inne niż wymienione w 08 01 13

08 04 15* odpady cieHe klejów lub szczeliw zawierajqce rozpuszczalniki organiczne lub
inne subs tanc i e niebezpi eczne

08 04 16 odpady ciekłe kleiów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 ]5
08 04 17* olei żlnuiczny

0B 04 99 Inne niewvmienione odpady

08 05 01* odtlądy izocvianianów

09 0l 0l* Wodne roztworv wywofuwaczi i akbryvatorów

09 01 02* IĘodne roztwotry wwyoływaczy do tlłyt offlsetowych

09 01 03* Roztwory wlrwohąłacz| opartych na rozpuszczalnikach

09 01 04* Roztwory utrwalączy
09 01 05* Roztwory wybielaczy i kqpieli wybieląi qco-utl'wąlai qcych

09 01 06* osądy z zakładowych oczyszczalni ścieków zawieraiące srebro

09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawieraiqce srebro lub zwiqzki srebra

09 0t 08 Błonv i papier fotograficzny niezcłwieraiące srebra

09 0t l0 Ąparaty fotograficzne iednorazowego użytku bez baterii

09 01 I1* Ąparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierajqce baterie wymienione

w ló 06 0l, l6 06 02 lub ló 06 03

09 0I 12 ĄparaĘ fotograficzne jednorazotłego użytku zawierajqce baterie inne niż
wynienionc w 09 0l I I

09 0t 13* odpady ciekłe z zakładowei repeneracii srebra inne niż wymienione w 09 0] 0ó

09 01 80* P rz e ter mi now ane o dczy n n i ki fo t o gr a/i cz n e

09 01 99 Inne niewvmienione odpądy

t0 01 0I Żużle, popioły paleniskowe i pyly z kotłów (z ttyłqczeniem pyłów z kotłów

wymienionych w l0 01 04)

r0 01 02 Popioły lotne z węgla

10 01 03 Popioły lotne z torfu i dreu,na niepoddanego obróbce chemicznei

10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
-"10 01 05 Sta.łe odpądy z wapniowych metod oclsiąrczania gazów odIotowych

10' 0I 07 Produkry z 'iłapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane

l0



w postaci szlomu

10 01 09* Kwas siarkowy
t0 01 l3* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów slosowanych iako paliwo
t0 01 14* Popioły paleniskowe' żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierajqce

substancie niebezpieczne

10 0t 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż
wvmienione w I0 01 14

10 0I 16* Popioły lotne ze \)spółspalania zawieraiqce substancie niebezpieczne

t0 01 17 Popioły lotne ze współSpalania inne niżwymienione w ]0 0] ]6
10 01 18* odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierajqce subStancje

niebezpieczne

t0 01 19 odpady z oczyszczania gąZó1u odlotowych inne niż wymienione w ]0 01 05' 10

91 07i1001 18

10 01 20* osady z zalcładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje
ąiebezpieczne

10 0t 21 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

I0 01 22* Uwodnione szląmy z czyszczenia kotlów zawieraiqce substancje niebezpieczne

l0 0t 23 Uwodnione szlamy z czyyzczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

10 01 24 Piaski ze zlóż fluidalnych 1z wyIqczenicm l0 0l 82)

10 01 25 odpady z przechow1nuania i przygotowania paliw dla opalanych węglem

elektrowni

10 01 26 odpądy z uzdatniąnia wody chłod:qcei

10 01 80 Mieszanki popiołow o-żużlowe z mokrego odprow adzania odpadów

oąleniskowych
10 01 81 Mikrosferv z popiołów lotnych
10 0t 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 [nne niewymienione odpady
10 02 01 Zużle z procesów wytapiąnią (wielkopiecowe, stalownicze)

10 02 02 Nieprzerobione żużle ż innych procesów

t0 02 07* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych ząwierajqce substancje

niebezpieczne

10 02 0B odpacly stałe z oczyszczania gazów odIotowych inne niż wymtenione

w100207
10 02 l0 Zporze lina walcowni cza

10 02 1l* odpadv z uzdatniania wody chlodzącei zaylieraiqce oleie

10 02 12 odpadv z uzdatniania wody ch]odzącei inne niż wymienione w ]0 02 ] ]

t0 02 l3* Szlamy i osady pofiln"acyjne z oczyszczania gazólł odlotowych zau,ierajqce

substanci e niebezpieczne

l0 02 14 9zlany i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotolłych inne niż
wvmienione w I0 02 13

10 02 15 [nne sz]ąmy i osady pofiItracyine

, 10,02 80 Zcarv. z hulnictwa żelazct

ll



10 02 81 odpadolły s ią rczan że l azawy
10 02 99 [nne niewymienione odpady

t0 03 02 odllądowe anody
10 03 04* Żużle z produkcii piełsuotnei

10 03 05 odpądv tlenku slinu
t0 03 08* Słone żużle z produkcii wtórnei
t0 03 09* Czarne kożuchy żużlowe z produkcii wtórnei

10 03 I5* Zgary z wytopu o właści1uościach palnych lub wydzielajqce w zetknięciu

z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
10 03 16 ZPąry z wytopu inne niż wymienione w ]0 03 ]5
I0 03 17* odpady zawieraiqce smołę z produkcii anod

I0 03 18 odpady zawieraiące węPiel z proclukcii anod inne niż wymienione w 10 03 17

I0 03 19* Pyły z pazów odlotowych zawieraiqce substancie niebezpieczne

t0 03 20 Pvly z pazów odlotowych inne niż wymienione w l0 03 l9
t0 03 21* [nne czqstki stałe i pyły (łqcznie z pyłami z mlynów kulowych) zawierajqce

subs tanc i e niebezpieczne

10 03 22 [nne czqstki stałe i pyły (łqcznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż
wvmienione w 10 03 21

I0 03 23* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zcrwierajqce substancje

niebezpieczne

10 03 24 odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione

w100323
10 03 25* 9zlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierajqce

subs t anc i e ni e b ez p i e cz ne

10 03 26 9zlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż
wymienione w 10 03 25

t0 03 27* odpady z uzdatniania wody chłodzqcei zawieraiące oleie

I0 03 2B odpady z uzdatniania wody chłodzącei inne niż wymienione w 10 03 27

t0 03 29" odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych
:awi erai qce s ub sl a nc j e n i e bezpi e czne

10 03 30 odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne

wvmicnione w 10 03 29

ntz

10 03 99 I nne niewymieni o ne o dp ady

10 04 01* Zużle z prot1ukcii pierwotnei i wtórnei

10 04 02* Zgary z produkcii pierwotnei i wtórnei

t0 04 03* Wapno zawieraiące nyiązki arsenu (arsenian wapniowy)

10 04 04* Pyly z gazów odlotolpych

t0 04 05* Inne czqstki i pyly

10 04 06* odpady stałe z oczyszczania gazólł odlototuych

10 04 07* Szląmy i osady pofiltrącyine z oczyszczania gazów od]otowych

10 04 09* Odpadv z uzdatniania wody chbdzqcei zawieraiqce oleie

10 04 10 odpady z uzdatniania wody chłodzqcei inne niż wymienione w ]0 04 09
.t00499 [nne niewymienione odpctdy

t0'05 0l Żużle z produkcii pierwotnei i wtórnej (z wyłqczeniem 10 05 B0)

t2



10 05 03* Pyly z gazów odlotowych
10 0s 04 Inne cząstki i pyły

10 05 05* odpady stale z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 06* Szląmy i osądy pofiltrącyine z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 08* odpady z uzdatniania wody chłodzqcei zawieraiące oleie
10 05 09 odtlądy z uzdatniąnia wody chłodzqcei inne niż wymienione w 10 05 08

t0 05 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielajqce w zetknięciu

z wodq gazy palne w niebezpiecznych ilościąch
10 05 II Zpary inne niż wvmienione w 10 05 ]0
10 05 80 Żużle Prąnulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

10 05 99 [nne niewymienione odp ady

t0 06 01 Żużle z produkcii pierwotnei i wtórnei

I0 06 02 ZRąry z produkcii pierwotnei iwtórnci
t0 06 03* Pyły z pazów odlotowych
t0 06 04 Inne cząstki i ovłv

10 06 06* odpadv stąle z oczyszczania gazów odtotowvch

t0 06 07* Szląmv i osadv poliltracyine z oczvszczania pazów odlotowvch

10 06 09" odpady z uzdatniania wody chłodzqcei zawierąiqce oleie
10 06 10 odoadv z uzdatnianią wodv chłodzącei inne niż wvmienione w ]0 06 09

10 06 80 Żużle szvbowe i slanulowane
10 06 99 [nne niewvmienione odrtady

t0 07 0l Zuż]e z produkcii piet'Wotnei i wtórnei
t0 07 02 Zgary z produkcii pierwotnei i wtórnei
10 07 03 odpady stałe z oczyszczania Pązów odlotowych
10 07 04 [nne czsstki i pvły

10 07 05 Szlamv i osadv po/iltrącyine z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 07* odpady z uzdatniania wody chłodzqcei ząwieraiqce oleie

t0 07 08 odpądy z uzdatniania wody chłodzqcei inne niż wymienione w 10 07 07

10 07 99 f nne nieluymieni on e o dp ady

t0 08 04 Cząstki i pvły

10 08 08* Słone żużle z produkcii pieł'wotnei i wtórnei

10 08 09 Inne żużle

I0 08 10* Zgary z wytopu o wląściwościach palnych lub wydzielajqce w zetknięciu

z wodą gazy pąlne w niebezpiecznych ilościach
10 08 lI Zpary inne niż wvmienione w 10 08 10

10 08 12* odpady zawieraiące smołę z produkcii anod

t0 08 13 odtlądv zawieraiqce i]ękiel z produkcii anod inne niż wymienione w 10 08 12

r0 0B 14 Odpadowe anody
]0 08 ]5'ś Pyły z sazów odlotowvch ząl,yieraic|ce substancie niebezpieczne

10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w ] 0 08 ] 5

10 0B 17" Szlamy i osady po.filtracyine z oczyszczania gazół, odIotowych zawi.ercjqce

s ub s trłnc j e n i e b e zpi e czn e

10 08 18 Szlamy i osady pofillracyjne z oczyszczan,ia gazów odlotowych inne niż
wvmienione w 10 08 I7

1l



t0 08 19* odpadv z uzdatniania wody chłodzqcei zawieraiące oleie
10 08 20 odpadv z uzdątniania wodv chłodzqcei inne niż wymienione w ]0 0B 19

t0 08 99 [nne niewymienione odpady

10 09 0i Zużle odlewnicze

10 09 05* Rdzenie i.formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierajqce substancje

niebezpieczne

l0 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed proceSem odlewania inne niż wymienione

w100905
t0 09 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierajqce substancje

niebezpieczne

10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewąnia inne niż wymienione

w100907
10 09 09* Pyły z pązów odlolowych zawieraiące substdncie niebezpieczne

10 09 10 Pyly z Razóv odlotowych inne niż wymienione w l0 09 (l9

t0 09 I l* Inne czqslki stale zawieraiące substancie niebezpieczne

10 09 12 Inne cząstki ':lale niż wymienionę w l0 09 1]

t0 09 13* odpądowe środki w iążące zaw ierąi ące substąnci e ni ebezpieczne

10 09 14 odpadowe środki wiążc|ce innę niż v'ymienione w ]0 09 ] 3

t0 09 15* ońladv środków do wyknluania peknieć odlewów

10 09 odpady środków do wykrywania pęknięć odlelłóu, inne niż u'ymienione

wI009 15

10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne

10 09 99 Inne niewymienione odpady

10 10 03 Zpary i żużle odlewnicze

10 10 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierajqce substancje

niebezpieczne

10 t0 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż u'ymienione

w 10 l0 05

t0 10 07* Rdzenie i .formy odlewnicze po procesie odlewania zawierajqce substancje

niebezpieczne

l0 t0 08 Rdzenie i ./brmy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione

w l0 10 07

10 10 09* Pyly z pazólu odlotolłych zawieraiqce substancie niebezpieczne

IO 10 t0 Pyly z pazów odlotowych inne niż wymienione w I0 l0 09

10 I0 1t* Inne czq.stki stale :owientjqce substancjc ttiebczpiccznc

l0 10 t2 [nne czqstki stałe niż wymienione ly 10 ]0 ] ]

l0 10 13* odpądowe środki wiążqce ząluieraic1ce sttbslancie niebezpieczne

10 10 14 odpadowe środki witlżące inne niż wynlienione w ]0 ]0 ]3

l0 10 15* Odpądy środków fl6 yłyl1rywania pęknięć odlewóll,

r0 l0 16 odpady środkotv tlo v,ykl'ywania pęknięć odlewólł inne niż u,ymienione

w 10l0 15

10 10 99 [nne niewymienione odpady
.1,0 1l 03 odpadv włókna szklanego i tkanin z wlókna szklanego

I0: Ir05 zqstki i pyły
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10 11 09* odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierajqce
gubstanci e niebezpieczne

10 ]t 10 odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w ]0 ] ] 09

10 I1 11* Szkło odpadowe w postaci małych czqstek i proszku szklanego zawierajqce
metale ciężkie (np' z ląmp elektronopromieniowych)

10 1112 Szkło odpadowe inne niż wymienione w ]0 1] ] ]
10 t1 I3* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawieraiqce substancie niebeąlieczne
t0 1t t4 Szlamy z polerowania i szlifowanią szkła inne niż wvmienione w 10 11 ] 3

10 t1 15* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierajqce substancje
niebezpieczne

10 I1 16 odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione
w 10 1l 15

I0 11 17* 9zlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierajqce
;ubstąnci e niebezpieczne

10 1118 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż
wvmienione w I0 II 17

10 1l 19* odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierajqce substancje

aiebezpieczne

I0 1I20 odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione

w10 ll19
10 11 B0 Sz lamy fl uo r o krz emi anow e

t0 t l 81* odpady zaw ierai ące azb e st
10il99 Inne niewymienione odpady

10 I2 01 odpady z przygolowanią mąs wsudowych do obróbki termicznei
10 t2 03 Cząstki i pyły

10 12 05 Szlamv i osadv poliltracvine z oczyszczania sazów odlotowvch

10 I2 06 Zużyte formy
10 12 08 I ybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po

orzeróbce termicznei)

I0 12 09* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierajqce SubStąncje

ąiebezpieczne

10 12 10 odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione

w10 1209
1012 11* odpadv ze szkliwienia zawieraiące metale ciężkie
10 12 t2 odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w ]0 ]2 ] ]

10 1213 Szląmy z zą]dadowvch oczyszczalni ścieków

10 12 99 [nne niewymienione odpadł
10 13 0I odpądy z przygotowania mas wsatlowych do obróbki telmiczne i
1013 04 odoądv z produ]rcii war;na pąlonego i hydratyzowanego

10 Ii 06 Czqstki i pyly (z tylqczcnicm 10 !3 l2 i l0 l3 I3)

10 13 07 Szlamv i osady pofiltrącyine z oczyszczania gazów odlotowych

I0 13 09* odpadv zaluierai qce azbesl ź produkci i elementów cementowo-azbóstowych

10 13 10 odpady z proń.tkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione

wI0 1309
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10 13 I1 odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione

w10 1309i10 1310
10 13 12* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierajqce substancje

qiebezpieczne

10 1313 odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione

w10 13 12

t0 13 14 Odpady betonowe i szlam betonow
10 t3 80 Odpady z produkcii cementu

10 13 81 Odoadv z orodukcii pipsu

1013 82 IĘvbrąkowane wyroby
t0 13 99 Inne niewymienione o dpady
t0 14 01* odpadv z oczvszczania sązów odlotowych zawieraiące rteć

t0 80 01 Zużle z produkcii żclazokrzemu

10 B0 02 Pvły z produkcii żelazokrzemu

10 80 03 Zużle z produkcii żelazochromu

10 80 04 Pyły z produkcii żelazochromu

10 80 05 Żużle z produkcii żelazomanPanu

10 80 06 Pvłv z produkcii żeIazomanPanu

10 80 99 Inne niewymienione o dpctdy

1101 05* Kwasy trawiqce

I1 0I 06* odpady zawieraiące hłasy inne niż wymienione w ] ] 0] 05

t101 074 4lkalia trawiqce
11 0t 08* osądv i szlamy z fosforanowąnia
n 01 09* 1zląmy i osadv pofiltracyine ząwieraiqce substancie niebezpieczne

1101 10 Śzlamy i osady pofiltracyine inne niż wymienione w ] ] 0] 09

1101 I1* |I/odv łlołlluczne zawieraiące substancie niebezpieczne

1101 12 Wody łlotlłuczne inne niż wymienione w ] 1 0] ] ]

11 0I 13* odpądy z odtłuszczania zawieraf qce substancie niebezpieczne

n01 14 odpady z odlIuszczania inne niż wymienione w l ] 0l l3
ll01 15'ś odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej

:awieraiące subslancie n ie bezpieczne

1l0t t6* Masycone lub zużryte żlnłice ionowyllyjęnnę
1l01 98" [nne odpady zawierai ące substąnci e niebezpieczne

11 01 99 [nne ni ewymieni o ne o dp ady

1t 02 02* Szląmy z hvdrometalurpii cynku (w tvm iarozyt i *ett)

11 02 03 odpadv z produkcii anod dIa proct''lów clL'ktrolizy

11 02 05* odpady z hydrometalurżii miedzi zawieraiqce subslancie niebezpieczne

t10206 odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione y' 1] 02 05

11 02 07* lnne odpady zalt'ierąiącc subsloncjc nicbczpiec:ne

il0299 [nne niewymienione odpady

11 03 0l* odpadv zalu i e ra i ąc e cvi ąnki
t10302* [nne odpady
'ł1 05 01 Cvnk twardy
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11 05 03*

1105 04*

11 05 99

12 01 0l
12 01 02

I2 01 03

12 01 04

12 01 05
12 01 06*

t2 0l 07*

12 01 08*

12 01 09*

12 0t I0*
12 01 12*

12 01 13

12 01 14*

12 01 15

12 01 16*

12 01 17

12 01 1B*

12 0t 19*

I2 01 20*

t2 01 2t
12 01 99

t2 03 0t*
I2 03 02*

I3 01 0t*
13 01 04"
I3 01 05*

I3 01 09"
I3 0t I0*

l3 01 11*

13 01 l2*
t3 0I 13*

t3 02 04*

stałe Z

z toczenia i ania żelaza oraz
żeIąza oraz

Z toczenia i niłowania metali nieże

metali

z loczenia i
oleje mineralne z obróbki metali zawierajqce chlorowce

i roztworów

e oleje mineralne z obróbki metali niezawierajqce chlorowcÓw

Ż wyłqczeniem emulsji i roztworów)

oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierctjqce zwiqzków

owe z obróhki metali chlorowce
e i roztworv z obróbki metali niezawi chlorowcóv,

e z obróbki metąli
e woski i tłuszcze

z obróbki metali e nte

z obróbki metali inne niż enione w 12 01 14

szlifierskie e nte

ifierskie inne niż ntienione w 12 01 16

ąmy Z obróbki ffietali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia

e z obróbki metali łcttwo biode

szlifierskie enrc
sz]ifierskie inne niż ienione w l2 0l 20

Wodne ciecze
z odtłuszczania

tczne PCB
owe zav)

chloro

oleie za\ł ler chl
o le i e hydraul i czne ni ez aw i e raj qc e zw i qzków

iczne laltvo biode

ctuliczne

alne oleie silnikoy,e, przelc]adniowe i Smaforve zcłvĄ/ierajqce zwiqzki

sub

o

e silnikowe adniowe i snarowe



I3 02 07* oleie silnikowe, przekladniowe i smarowe łatwo ulegajqce biodegradacii

13 02 08* [nne oleie silnikowe, przekładniowe i smarowe

t3 03 01* oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierajqce PCB

13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
zawierajqce nłiqzki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w ]3 03 0]

13 03 07* l4ineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

ni ezaw ierai qc e zw i qzków c hl orow c o or gan i cznych

13 03 08* gyntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
inne niż wymienione w 13 03 0]

13 03 09* oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo

ulepai ące b iodesrądąci i
13 03 10* [nne oleie i ciecze stosowane iako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

I3 04 01* oleie zęzowe ze statków żeglugi śródlądowei

I3 04 02* oleje zęzowe z nabrzeży portowych

15 04 03" oleie zęzowe ze stątków morskich

I3 05 0l'ś odpady stąłe z piąskowników i z odwądnianią oleiów w separatorach

l3 05 02" Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

15 05 03" Szlamy z kolektorów

13 05 06* olei z odwadniania oleiów w sepąratorach
1.) 05 07* Zaoleiona woda z odwadniania oleiów w separatorach

05 08" wieszanina odpądów z piaskowników i z odwadniąnią oleiów w separatorach

130701 * olei opałowy i olei napedowy

130702* Benzyna

13 07 03* lnne paliwa lwlqcznie z mieszaninami)

13 08 01* Szlamy Iub cmulsie z odsalania
Ii 08 02* Inne emuls je

t3 0B 80 Zaoleione odr;ądy stale ze statków

13 08 99* [nne niewymienione odpady

14 06 01* CFC, HCFC, HFC
14 06 02* [nne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczaIników

t4 06 03* (nne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczcllników

14 06 044 Szl a m y i odpady st a I e za w i e ra j qce rozpuszcza I n i k i c h I o rowcoorgan iczne
lŻ 06 05* Szlamv i odrlady stałe zawieraiące inne rozpuszczalniki

15 01 01 opakowanią z papient i tektury

15 0t 02 opakowanią z tworzyw Sztucznych

t.5 01 03 Opakowania z drewna

I5 0l 04 Opakowania z metali

15 01 05 opaknw an i ą w i e l o ma te r i a łoly e

I5 0l 06 Zmieszane odpacly opukowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkln

15 0I 09 op akowanią z te lcs ty liów
15 0l l0* op,akowania zaw i eraj qce pozoStałości substancj i niebezpi ecznych lub nimi

zanieczyszczone (np' śt odkami ocllrony roślin I i II klasy toksyczności _ bąrdzo

t3



,oksyczne i toksycznc)

t5 01 1t* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elemenly
wzmocnienicł ltonstrukcyjnego (np' ozbesl), wlqcznie z pusĘmi pojenlnikani
ciśnieniowymi

15 02 02* Sorbenty, maleriały fiItracyjne (w Ęłn.fillry olejowe nieujęte w innych
qrupach)' tkaniny do wycieronia (np. szmaty, ścierki) i ubrąnią ochronne
zanieczyszczone substanciami niebezpiecznymi (np. PCB)

1s 02 03 Sorbenty, materialy.filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaĘ, ścierki)
i uhrania ochronne inne niż ulvmienione w l5 02 02

t6 01 03 Zużyte oDonv

I6 01 04* Zużvte lttb nienadaiące sie do użytkowania poiazdv

t6 01 06 Zużyte lub nienadajqce się do użytkowania pojazdy niezawierajqce cieczy
i innych nie bezp ie cznych e le mentów

160t 07* [łiltry oleiowe
16 0I 08* Elementy zaw i erąi ące rtęć
t6 01 09* Elementy zawieraiące PCB
t6 01 10* Elenenry u ybuchou'r' (ttp. poduszki powictrznc)

t6 01 I I* Okludziny humulcowc zalr ie rającc azbest

16 01 12 okładzinv hamulcowe inne niż wymienione w ]6 0] 1]
16 01 13* Plynv hamulcowe

t6 0l 14* Płyny zapobiegaiqce zamarzaniu zawierąiqce niebezpieczne sttbslancje

16 0l t5 Płyny zapobiegaiqce zanarzanitt inne niż vymienione v ]6 a] ]1
16 01 16 Zbiorniki na paz skroplony

I6 01 17 Metale żelazne

16 0t 18 Metale nieżelązne

]ó 01 19 Tworzvwa sztuczne

t6 0t 20 Szkło

t6 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w ]6 0] 07 do 16 0] ]1' 16 01 13

it60l 14

16 0I 22 Inne nietvymienione elementy

l6 0I 99 hne niewvmienione odpady

t6 02 09* Transformatory i kondensatory zawieraicyce PCB .

16 02 10* Zużyte urzqdzenia zaluierajqce PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż
wvmienione w 16 02 09

16 02 I1* Zużvte urzqdzenia zawiercliące freony' HCFC, HFC
16 02 12* Zużvle urzątlzenia zawieraiące wolny azbesl

16 02 13* Zużyle urzqdzenia zalvierajqce niebezpieczne elemenly inne niż wynienionc
w 160209do 1602 12

16 02 14 Zużyte urzc1dzen'a inne niż wyt1tienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 I5* Niebezpieczne elementy lub części składowe usttnięte z zttż'yb,ch urzqclzeń

t6 u2 16 Elenentv usuniele Z Zl!żytych urzc1clzeń inne niż wymienione v ]6 02 ]5
16 03 03* NieorPąniczne odpady zawierąiące substancie niebezpieczne

16 03 04 Nieor4aniczne odpady inne nizłyntienione w 16 03 03' 16 03 80

l6 03 05* Orpani czn e odpacht zay,i erai qce sultslanci e niebezpiecnte

t9



16 03 06 organiczne odpady inne niż wymienione w ]6 03 05' 16 03 80
16 03 80 Produkty spoż1nvcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawieraiqce substancie niebezpieczne
16 05 05 Gazy w poiemnikach inne niż wymienione w ] 6 05 01

16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierajqce
łubstancj e niebezpieczne, w Ęm mieszaniny chemikąliów laboratoryjnych
i ąnąlitycznych

160507* Zu)te nieorganiczne chemikąlią zawieraj qce substancj e nie bezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 08x Zużyte organiczne chemikalia zawierajqce substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne )

t6 05 09 Zużyle chemikalia inne niżwymienione w ]6 05 06' ]6 05 07 lub ]6 05 08

16 06 0l* Baterie i akumulątory ołov,iowe
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03* Baterie zawieraiqce rtęć
16 06 04 Baterie alkąliczne (z wyłqczeniem 16 06 03)

16 06 0s [nne baterie i akumulątolł
16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
l6 07 08* odpady zawieraiące ropę naftowq lub iei produhy

16 07 09* odpady zau ierttiące inne substancje niebezpieczne

16 07 99 [nne niewymienione odpady

16 08 01 Zużyte katalizatory zawierajqce złoto, srebro, ren, rod, pallad' iryd lub platynę
(z lłylączeniem 1ó 08 07)

I6 08 02* Zużyte katalizatory zawierajqce niebezpieczne metale przejściowe lub ich
niebezpieczne nłiqzki

16 08 03 Zużyte katalizatory zawierajqce metale przeiściowe lub ich zwiqzki inne niż
wymienione w 16 08 02

t6 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie
fluidyzacyinym (z wyłqczeniem ]6 08 07)

I6 08 05* Zu^,t e ką tą l i z at o łn z aw i e r a t' ą c e lcw a s fo s fo r ow y

16 08 06* Zużyte ciecze s|osowane jako kataIizatory
I6 08 07* Zu żyt e kn t a l i za t ory za n i e czyszczone s u bst a nc j a m i n i e be z p i eczn ym i
I6 09 01* Madmanpaniany (np. nadmanpanian potasowy)

t6 09 02* Chromiany (np. chromian potćtsowy, dwuchromiąn sodowy lub potasowv)

t6 09 03+ Mądtlenki (np. nadtlenek wocloru)

16 09 04* [nne niewy mie nione sub s l an c j e ut I e n i ai ąc e

l6 10 01" Uwodnione odpady ciekle zawieraiqce substancie niebezpieczne

16 t0 02 Uu,odnione odpady ciekle inne niż vynlienione w ]6 ]0 0]

16 10 03* 9tężone ulvodnione odpady ciekle (np. koncentraty) zay,ierajqce subSldnCie

niebezpieczne

t6 10 04 9tężone uwodnione odpady ćiekłe (np' koncenlraty) inne niż wymiehione
w16 10 03

16 l1 0t* I|'ęglopochodne okladziny piecowe i matbrialy ognioh'wale z procesóuł

n etalurgi cznych zalł i ćrai qce sub stanci e ni ebezpi e czne



t6 t1 02 Węglopochodne olcładziny piecotl,e i materiały ogniotrwałe z procesów

metąlurPicznych inne niż wymienione w ]6 ]] 0]

16 Il03* Inne okladziny piecowe i nlaleriały ogniott"wałe z procesów metaltu'gicztlych

:av i e ra i ące su hs t a nc ie n i e bezp i eczne

t6 1I 04 okładziny piecowe i materialy ogniotrwale z procesów metalurgicznych inne

ąiż wymienione w 16 11 03

t6 It 05* okładziny piecowe i materiały ognioll"wale z procesów niemetalurgicznych

:aw i era i q ce su h s t a nc ie n i e be zp i eczne

161106 okładziny piecowe i materiąly ogniott'vvałe z procesów niemetalurgicznych

inne niż wymienione w ]6 ] ] 05

16 80 01 Masnetvczne i optyczne nośniki informacii
16 8t 0l* odpadv wykazuiqce wlaściwości nie bezpiecznc

1ó 8t 02 odtlądv inne niż wymienione w 16 8] 0]

t6 82 01* o,.l pady wvkaz u i qt'e w l aśc i wo śc i n i e be zpi eczna

16 82 02 odpady inne niż y,ymienione w ]6 82 01

17 0l 0I odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany
t7 01 03 odpady innych nlateria!óly ceramicznych i elementów wyposa:enia

17 0t 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

materiałów cerami cznych i elementów wyposażen ia zaw i eraj ące substancj e

niebezpieczne

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu. gruztt ceglanego, odpadołłych ntateriałóly

ceranlicznych i elenlentów wyposażenia inne niż wymienione w 17 0] 06

17 0t 80 Usunięte tynki, lapety, okleiny itp'

l7 01 81 odoadv z remontów i rsrzebudolvy dróg

t7 01 82 [nne niewymienione odpady

17 02 01 Drewno

I7 02 02 Szklo

17 02 0i Tworzvwa sztuczne

I7 02 04* odpady drewna, szkła i hłorzyul sztucznych zawierajqce lub zaniec:yszczone

substanciani niebezpiecznymi (podkłady koIeiowe)

I7 03 01* Łsfalt zawi erai qcy smolę

l7 03 02 ĄSfah inny niż wynlieniony w 17 03 01

17 03 03* Smoła i produkty smokne
t7 03 80 Odpadowct papct

17 04 0l
t7 04 02

17 04 03 o11l

17 04 04

t7 04 05 lazo i slal
17 04 06

t7 04 07 metali

t7 04 09* rtdv metali zani {unr

t7 04 10* able zawieraic1ce ropę llufiowq, smolę i inne Sub'!q!4! !E!!]pE!:]]!-



17 04 11 Kable inne niż wymienione w ]7 04 10

t7 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajqce substancje niebezpieczne
/np. PCB)

t7 05 04 Cleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierajqcy lub zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi

l7 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wyłnieniony w ]7 05 05

17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszwo) zawieraiący substąncie niebezpieczne

17 05 08 Tłuczeń toroluy 1cruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 01* Mąte riąły izol acyi ne z aw i e rai qc e azb e s t

17 06 03* Inne mąteriąły izolacyine zawieraiące substancie niebezpieczne

17 06 04 Mąteriąły izolącyine inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05* Materiały konstrukcyine zawieraiące azbest

17 08 01* Malerialy konstrukcyjne zawierajqce gips zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi

17 08 02 Materiąły konslrukcyine zawieraiqce gips inne niż wymienione w ]7 08 0]
17 09 0t* odpądy z budowy, remontów i demontażu zawieraiqce rtęć
l7 09 02* odpady z budowy, remontów i demontażu zawierajqce PCB (np. substancje

i przedmioĘ zawierajqce PCB: szczeliwa' wykładziny podłogowe zawierajqce
żWice, szczelne zespoły okienne, kondensątory)

t7 09 03* [nne odpady z budolvy, remontów i demontażu (w Ęm odpady zmieszane)

:aw i e rai ące s u b st a nc i e n i e b<:pi e czne

17 09 04 Znlieszcłne odpady z budowy' remontów i demontążu inne niż wymienione

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

18 01 06" Chemikalia, w tynt odczynniki chemiczne, zawierajqce substanc.je

niebezpieczne

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne' inne niż wymienione w ]8 0] 06

18 0t 10* o dpady amalgamątu denty Sty czne go

18 02 05* Chemikalia, w Ęm odczynniki chemiczne, zawierajqce substancje

niebezpieczne

t8 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w ]8 02 05

19 01 02 Złom żelazny usunięty z pot:liołów pąleniskowych

t9 01 05* osady filtracyine (np' plącek filtrącyiny) z oczyszcząnią gazów odloto]Ą)ych

l9 01 06* 9zlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych -

19 01 07* odpady stale z oc:yszc:Lmio Razów odlotowych

19 01 10* Zużlltv łvepiel akt|\|ny z oczvSzczania sazów odlotowych

l9 01 11* Zużle i popiołv paleniskolye zalyieraiące substancie niebezpieczne

19 0I I2 Zuż]e i popiołv paleniskolłe inne niż wymienione w 19 ()1 ] 1

t9 01 134 Popioly lolne zawieraiące sttbstancie niebezpieczne

t9 0t t4 Popioly lotne inne niżwynienionew ]9 0] ]3
19 0l 15* Pyly z kotłów zawierąiące suIlslctncie niebezpieczne

t9 01 16 Pvły z kotłów inne niż wymienione w ]9 0] ]5
l9 01 17* odnadv z pirolizy odpadóly zawiefąiące slIbstancie niebeąlieczne
l9:01 1.8 odpady z pirolizy odpatłów inne niż wymienione w ]9 0] ]7



19 0t t9 Piaski ze złóż fluidalnych
19 0r 99 [nne niewymienione odpady

19 02 03 ll/Stępnie przeffiieszane odpady składajqce się wyłqcznie z odpadów innych niż
niebezpieczne

19 02 04" I|lstępnie przemieszane odpady składaiqce Się z co najmniej jednego rodzaju
cdpadów niebezpiecznych

t9 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierajqce substancje
ąiebezpieczne

19 02 06 Szlamy z.fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione
w190205

19 02 07* oleie i koncentraty Z separącii
t9 02 08* iekle odpady palne zawierajqce substancje niebezpieczne

19 02 09* Stule odpadv palne zau ieraiqce subslancie niebezpieczne

t9 0: t0 odpady pąlne inne niż wymienione w ]9 02 08 |ub 19 02 09

l9 02 11* Inne odpady zawieraiące substancie niebezpieczne

19 02 99 Inne nieu ymienionc odpady

19 03 04* odpadv n ie b e zpie czn e c z e śc iow o stab il izow ane

l9 03 05 odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

19 03 06* Odpady nie bezpieczne zes ta lone
19 03 07 odpadv zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

t9 04 01 Zeszklone odpady
19 04 02* Popioly lotne i inne odpady z oczys:czania Pazów odlotowyc.h

19 04 03* Ni ezeszklona faza stała
t9 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeSzkliy/ienia

t9 08 01 Skratki

19 08 02 Zawartość rłi as kowni ków

t9 08 05 Us tąbi li zow an e komunalne os adv ś c i e kow e

t9 08 06* Yasycone lub zużvte żvwice ionowymienne
t9 08 07* Roztworv i szlamy z reseneracii wvmienników ionitowych
t9 08 08* odpadv z systemów menbranowych ząwieraiące metale ciężkie

19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierajqce wylqcznie oleje
iadalne i tluszcze

t9 08 10* Tłuszcze i mieszaniny oleiów z separacji olej/woda inne niż wymienione

w190809
19 08 11* Szlamy zawierajqce substancje niebezpieczne z biologicznego oL z)'szczonio

ści ekóy, przenys Iol.t,yc h

19 08 t2 9zlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysloluych inne niż
wvmienione w 19 08 I l

I9 0B l3* Szlamy zalvierajqce subslancje niebezpieczne z innego niż biologiczna
l czyszcz a n i a ś c i e ków prze nys l oluyc ll

19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścię|ói, pr7gntysloluych inne niż
wvmienione w 19 08 13

.1 08 99 [nne nietuvmienione odpacly

19,:09 01 odpątly stale ze \Ą,slępnei 'filtl"clcji i skratki

23



19 09 02 Osady z klarowctnia wocly

19 09 03 osady z dekąrbonizacii tl ody

19 09 04 Zrżyty wępiel aktyyny
19 09 05 Nasycone lub zużyte ż}nyice ionowymienne
t9 09 06 Roztwory i szlamy z regenelacii wymienników ionitowych
19 09 99 [nn e niewymieni o ne o dp ady

19 10 01 odpądy żeląza i stali
t9 10 02 odpadv metąli ni eżelaznych

19 I0 03* Lekka frakcia i pyly zattieruiqce substancjc nicbezpicczne

19 10 04 Lekką frakcia i pyły inne niż wynlienione w ]9 ]0 03

t9 I0 05* [nne frakcie zawierąiqce substancie niebezpieczne

l9 r0 06 [nne frakcie niż wymienione w ]9 ]0 05

19 1t 01* Zużyte filtry ilowe

19 1I02* Kwaśne smoły

t9 11 03* Uw odni one odpady ciekłe

t9 11 04* 4lkaliczne odpady z oczyszczania paliw

19 I I 05'r Osady z zaHadowych oczyszczalni ścieków zawierajqce substancie

niebezpieczne

19 It 06 osady z zaWadowych oczyszczalni ścieków inne niż łymienione v ]9 ] ] 05

t9 1l 07* odpądv z oczvszczania gazów odlotolvvch

t9 1199 [nne niewymienione odpady

19 I2 01 Papier i tektura

19 l2 02 Metąle żelazne

19 I2 03 Metale nieżelazne

19 12 04 Tworzywa sztuczne i gumą

t9 t2 05 9zkło

t9 12 06* Drewno zawieraiqce substancie niebezpieczne

19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

l9 12 08 TeksĘlia
19 I2 09 Minerały (np. piasek, kamienie)

19 I2 10 odpady palne (paliwo alternątywne)

19 1211* hlne odpady (,,- Ęnl zmieszane substancje i przedaioĘ) z nlechaniczne.j obróblrl

ldpadów ząw ier ai q c e sub s tanc i e n i e b ezpi e c zne

19 t2 12 [nne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicz'nej obróbkt

ńpadów inne niż lĄlnlienione w ]9 12 ] l
19 l3 01* Odpady stale z oczyszczania gleby i ziemi zawierajqce subslancje

ąiebezpieczne

19 t3 02 Odpadll stale z ocz),szczania gleby i ziemi inne niż wynlienione v ]9 ]3 0]

l9 13 03* Szlumy: oc-yszczania ylt'hy i zienti zatrierajqce substancie nicbczlticcznc

t9 13 04 Szlamy z clczyszczania gleby i ziemi inne niż 
'Nymienione 

v, ]9 13 03

19 13 05* Szlanly z ocz)ll;zczania wótI podziemnych zaylieraiqce substancie niębezpieczne

t9 13 06 Szląmv z oczyszczania u,ód podziemnych inne niż wymienione u, ]9 13 05

ł9 13 07* odpady ciekłe i Stężone ulłodnione odpaQy ciekle (np. koncentraty)

z oczyszczańi a wód potlziemnych zavl i era'j qce substanci e łli ebezpi eczn e



t9 13 08 ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty)
wód oodziemnych inne niż wvmienione w ]9 ]3 07

* odpady niebezpieczne

I.2. obszar prowadzenia transportu odpadów: RZecZpospolita Polska.

I.3. Sposób i środki transportu.
I.3.1. Transport odpadów prowadzony będzie pojazdami samochodow}łli, do których

NYCZ INTERTRADE Spółka Z o.o. posiada Ę4uł prawny w sposób niepowodujący
zagroŻęn ani uciążliwości dla środowiska. odpady umieszczone będą w pojemnikach,
beczkach, na paletach lub bezpoŚrednio w skrzyni ładunkowej _ w dostosowaniu do
właściwości odpadów z zachowaniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach
ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogow).rn, a w tym:

. odpady w postaci sypkiej (pylistej)' np. popioły i żużle (kod: 100101
i 100102) transpoftowane będą samochodami o nadwoziu zamknięt1łn lub
posiadającymi zabezpieczenie ładunku w postaci plandek, dodatkowo przy zachowaniu
warunku, Że załadlnek odpadów będzie utrzymywany poniżej gómej krawędzi burty,

. odpady w postaci ciekłej lub półpłynnej (osady, szlamy) transportowane będą
w szczelnie zamkniętych pojemnikach' beczkach lub w specjalistycznych
samochodach,

. odpady w postaci chemikaliów i przeterminowanych odcz1łrników transportowane będą
w oryginalnych opakowaniach, umieszczonych dodatkowo w pojemniku
np. tektuowym wyłożonym wewnątrz workiem foliowyn (selektywnie),
zabezpieczającym przed rozproszeniem, rozlaniem lub innym uszkodzeniem,

I.3.2. Transporl odpadów niebezpiecznych odbyłvać się będzie z zachorvaniem przepisów
obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych, a w tym:

. odpady w postaci chemikaliów i przeterminowanych odczynników (np. kod:
16 05 0ó*' 1ó 05 07*' 16 05 08*) transportowane będą w oryginalnych opakowaniach,
umieszczonych dodatkowo w pojemniku, np. tekturowym wyłożonym wewnątrz
workiem foliowym (selektywnie), zabezpieczającym przed rozproszeniem, rozlaniem
lub innyn uszkodzeniem,

. odpady w postaci zuzytych lamp .fluorescencyjnych (kod: 1ó 02 13*) transportowane
będą w specjalistycznych pojemnikach uniemoŻliwiających ich stłuczenie,

. odpady zawierające azbest (np. kod: 17 0ó 01*o 17 06 05*) transporlowane będą
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami szczególnymi w tym zakresie,

o pozostałe odpady niebezpieczne transportowane będą w szczelnie zamkniętych
pojemnikach, beczkach 1ub w zakrytych kontenerach wykonanych z materiału
odpornego na działanie składników umieszczonego w nim odpadu, odpowiednio
opisanych - umocowanych w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się.

I.4' Dodatkowe warunki prowadzenia transportu odpadów.
I.4. 1 . Transporl odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony

środowiska oraz bezpieczeństwa Źycia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób
uwzględniający właściwości chemiczne i ftzyczne odpadów, w t}m stan skupienia, oraz
ZagroŻenia, które mogą powodowaó odpady.

I.4.Ż.NYCZ INTERTRADE Spółka z o.o. obowiązana jest dostarczyć odpady o rodzajach
wyszczególnionych W pkt. I.1. do miejsca przeznaczenia i przekazać je posiadaczowi
odpadów, który został jej wskazarry przez zleca1ącego usługę transportu odpadów,
z zastrzężenięm poniższego punktu I.4'3.

I.4.3. Pracownikom zatrudnionym przy załadunku, transporcie i rozładunku odpadów
nalóży zap"-.'ió warrrnki bezpieczeńsiwa i higieny pracy óraz środki ochrony osóbi'te.j
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi w tym zakresie.



I.4.4.NYCZINTERTRADESpółkazo.o.winnanadzorowaówłaściwyzaładunek
(rozładunek) odpadów, a takŻe kontrolowaÓ szczelnośó skrzyni ładunkowej '
' I.4.5. Tiansport odpadów stanowiących surowce kategorii t' z t9b -1':^:?-i"ni"
przepisów Roźporządzenia Parlamentu 

'Europej 
skiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia

Ż1.1O.ŻO09r. określającego przepisy sanitame' dotycżące produktów ubocznych pochodzenia

zwierzęcego nieprzeznaczonycń do spozycia przez llldzi' będzie prowadzony^z zachowaniem

p.'"|iJ--.l* Rozporządieni u ori, po"pi"ów ustawy z dnia 11.03.2004r' o ochronie

ioro'*iu zwierząt ora) zwa|czaniu chorói zakaŹnych zwierząt (tekst jednolity Dz' U ' z 2008r'

Nr 213, poz. 1342, z póżn. zm.)- 
---^-: .

I.4.6. Działalnośó w zakresie transportu odpadów nie może naruszaó Źadnych przepisów

obowiązuj ącego prawa.

II. NYCZ INTERTRADE Spółka z o.o. winna prowadzić iloŚciową i jakościową ewidencję

;p"dó- _ stosowanie do przepisów at' 66, irt' 67 i an' 71 ustawy z dnia 14'l2'20l2r'

o odpadach.

III. okreś1am termin obowiązywania niniejszej decyzji: do czasu dokonania przez Spółkę

*pir., ao rejestt"u podmioió, "p""od)aiqcych 
produkty' produkty '*. 

op:P.:o:i""h

t ioipor]*riórych odpadami (wymienianegó 
_ 

w art' 49 ust' 1 ustawy z dnia I4'I2'20I2r'

o odpadach), który ma 
"or,uć 

ń*o,'on y 
_pvez 

Marszałka Województwa Małopolskiego'

jednakze nie dłuŻej niŻ do dnia l0 '02 '2024r '

Uzasadnienie

NYCZ INTERTRADE Spółka z o'o' z siedzibą: 30-732 Kraków' ul' Płk Dąbka 8'

prr"ałóiyłu w Urzędzie Miasta Krakowa wniosek z dn1a 30.1Ż.Ż013r. (data wpł1'wu:

09.01.2014r.) o wydanie zęzwo|enja na transport odpadów' Ww' wniosek został następnie

urup"iniony'pirmóm z dnia 2Ż.O1.2O14r', (data wpĘwu: 24'O1'2O14r ')' w którym ponadto

wniesiono o wykreślenie we wniosku ,,wvystkicń odpadów komunalnych''. W niniejszej

decyzji nie .,*rględniono zatem moŻliwości transportowania odpadów komunalnych' 
.

Niniejsze zęzwo|enie- wydane w trybie art' 28 ustawy z dnia Ż] '04 ''ŻO01r' o 
^odpadach

o"a'"ntv'ńrt Dz. IJ' z z0t0r. Nr 185' poz' 1243 z póżn' zm')' w związku z art' 233. 
'tlst' 

3

ustawy Z dnia I4.72'Ż0I2r. o odpadach'(Dz. I]. z Żó:rr., poz.' 21) _ upoważnia Spółkę do

p."*"'a^"l" ,."nsportu odpadów o rodzajach określonych pkt. (.1 niniejszego zezwolenia, na

terenie całego kraju.
NYCZ INTERTRADE Spółka Z o'o' z siedzibą: 30-732 Kraków' u1' Płk Dąbka 8

wskazała' Że prowadzenie transpotrr w/w odpadów, umoŻliwia jej posiadanie pojazdów

marki: Mercedis, Scania, Volvo oraz przy czepy i naczep (cystern)'

Trunspo,t ojpaclów odbywaó się' uęozió zgodnie z wymaganiami w- zakresie ochr'ony

środowiska oraz bezpieczeństwa )ycia i zdiowia ludzi' w szczególności w sposób

"-'gria.i"lą.v 
właściwości cheniczne i flzyczle odpadów' w t}Tn Stan skupienia' oraz

zagrożenia, które mogą powodowaÓ odpady - zgodnie z art' 24 ust' 1 ustawy z dnia

1 4.12.2012r. o oclPadach.
NYCZINTERTRADESpółkazo.o.obowiązanaiestdostarczyćodpadyprodzaiach

wyszczególnionych w pkt. I.1' do miejsca przeznaczenia i przekazać je posiadaczowi

".ińo*, 
który )ostał jej wskazany przez z|eca1ąceg9 i:ł'"cę transpotlu- odpadów - do czego

""i.*'ą'":. 
pi".pi' uit. z+,-,st. 4 usiawy z dnia 14'12'2012r' o odpadach'



Transporl odpadów niebezpiecznych winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących
przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych - gdyŻ wymaga tego przepis art. 24 lst. 2
ustawy Z dnia 14.12.2012r. o odpadach. W obecnym stanie prawnym oznacza to konieczność
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19.08.2011r. o przewozie drogowyl towarów
niebezpiecznych (Dz. U.Nr 227, poz. 1367 zpóż.zm.).

Spółka podejmując działalność w Zakresie transportu odpadów stanowiących
ró\^/nocześnie surowiec kategorii od 1, 2 lub 3 w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
Parlamęntu Europejskiego i Rady (wE) Nr 1069/2009 z dnia Ż1.10.2009r. określającego
przepisy sanitame, dotyczące produktóv/ ubocznych pochodzenia zwierzęcego
nteprzeznaczonych do spożycia pruez hldz| zobowiązula jest do przestrzegania przepisów
wlw Rozporządzenia oraz przepisów usta\łT Z dnia 11.03.2004r' o ochronie zdrowia zw|erząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwięrząt (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 2l3, poz.
1342, z póŹn' zm').

NYCZ INTERTRADE Spółka z o.o. winna prowadzió ilościową i jakościową ewidencję
odpadów stosowanie do przepisów art. 66, art. 6'7 i aft.71 ustawy z dnia 14 gnrdnia
2012r. o odpadach.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od dopełnienia innych przepisów obowiązującego plawa'
w t).rn ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.
poz. 1137), ustawy Z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogow;łn (tekst jednolity DZ. U.
z 2012r. poz. 1265).

okres obowiązyrłania niniejszej decyzji określony został w oparciu o przepis art. 233 ust.
2 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach oraz w na-wiązaniu przepisu ań. 28 ust. 6 wlc5Ą.
ustawy z dnia 27 .04.200k o odpadach.

Biorąc powyŻsze pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
od niniejszej decyzji słuŻy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegiuln

odwoławczego w Krakow-ie. ul. J. Lea 10. za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakou'a
(Wydziału Kształtowania Środow-iska Urzędu Miasta Krakowa. 31-949 Kraków,
os. Zgody 2), w terminie 14 dni od dniajej doręczenia.

opłata skarbową z tylułu wydania zezwolenia na.transport odpadów wynosi 616,00 zł.
:godnic z czqściq l!l usl.44 pkt l zulqcznika do uslawy z dnia ]Ó'l1.)006r' o oplacie
skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 20}2 r. poz' 1282); opłata skarbowa została uiszczona
w dniu 09.0].20I4r. gotówką w kasie Urzędu Miasta Krakowa.

z Ln_.. PREZyDL.lit.^ !!,,:i 1.,\

Otrzvmuja:
r l.7NYCZ INTERTRADE Spólka z o.o
\-/ ]o - z.lz Kraków. ul. Plk Dąbka 8

na adres:
NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o.
oddział w Niepołomicach
30 - 732 Niepołomice, ul. Grabska 15A

2. WS-06. a/a

Do wiadollrośc i:
1 . Marszałek Województwa Małopolskiego

30 _ 017 Kraków, ul. Racławicka 56
2. Małopolski Wojewódzki Inspektor ochrony Sr'odowiska

31 - 01 1 lfuaków, Plac Sżczepański 5

\WdŻj3]'l !.'jz|:],l .,j] . : .;, '''l ..1 .L 
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