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KATALOG ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 

01 Odpady powstaj ące przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chem icznej przeróbce rud 
oraz innych kopalin 

    
 01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud  metali  
  01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska 

w czasie składowania 
  01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 

01 03 80) 
  01 03 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud 

metali 
  01 03 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieŜelaznych zawierające substancje 

niebezpieczne 
   
 01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin i nnych ni Ŝ rudy metali  
  01 04 07* Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin 

innych niŜ rudy metali 
  01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne 
  01 04 82* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje 

niebezpieczne 
  01 04 84* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające 

substancje niebezpieczne 
   
 01 05 Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze  
  01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową 
  01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne 
    
02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponiczn ych, rybołówstwa, le śnictwa, łowiectwa 

oraz przetwórstwa Ŝywno ści  
   
 02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponiczn ych, le śnictwa, łowiectwa 

i rybołówstwa  
  02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony 

roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) 
  02 01 80* Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące 

właściwości niebezpieczne 
    
 02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spo Ŝywczych pochodzenia zwierz ęcego  
  02 02 80* Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne 
    
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury  
    
 03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli  
  03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne 
  03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne 
    
 03 02 Odpady powstaj ące przy konserwacji drewna  
  03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 
  03 02 02* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne 
  03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna 
  03 02 04* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna 
  03 02 05* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne 
    
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i teks tylnego  
   
 04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego  
  04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) 
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 04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego  
  04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne 
  04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne 
  04 02 19* Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
    
05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu  ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki w ęgla  
    
 05 01 Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej  
  05 01 02* Osady z odsalania 
  05 01 03* Osady z dna zbiorników 
  05 01 04* Kwaśne szlamy z procesów alkilowania 
  05 01 05* Wycieki ropy naftowej 
  05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń 
  05 01 07* Kwaśne smoły 
  05 01 08* Inne smoły 
  05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
  05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw 
  05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy 
  05 01 15* ZuŜyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) 
    
 05 06 Odpady z pirolitycznej przeróbki w ęgla  
  05 06 01* Kwaśne smoły 
  05 06 03* Inne smoły 
  05 06 80* Odpady ciekłe zawierające fenole 
    
 05 07 Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego  
  05 07 01* Osady zawierające rtęć 
    
06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia produktów przemysłu chemii nieorganicznej  
    
 06 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia kwasów nieorganicznych  
  06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy 
  06 01 02* Kwas chlorowodorowy 
  06 01 03* Kwas fluorowodorowy 
  06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy 
  06 01 05* Kwas azotowy i azotawy 
  06 01 06* Inne kwasy 
    
 06 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia wodorotlenków  
  06 02 01* Wodorotlenek wapniowy 
  06 02 03* Wodorotlenek amonowy 
  06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy 
  06 02 05* Inne wodorotlenki 
    
 06 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia soli i ich roztworów oraz tlenków 

metali  
  06 03 11* Sole i roztwory zawierające cyjanki 
  06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale cięŜkie 
  06 03 15* Tlenki metali zawierające metale cięŜkie 
    
 06 04 Odpady zawieraj ące metale inne ni Ŝ wymienione w 06 03  
  06 04 03* Odpady zawierające arsen 
  06 04 04* Odpady zawierające rtęć 
  06 04 05* Odpady zawierające inne metale cięŜkie 
    
 06 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
  06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
    
 06 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia zwi ązków siarki oraz z chemicznych 

procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania  
  06 06 02* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki 
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 06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia chlorowców oraz z chemicznych 
z procesów przetwórstwa chloru  

  06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy 
  06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru 
  06 07 03* Osady siarczanu baru zawierające rtęć 
  06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) 
    
 06 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia krzemu oraz pochodnych krzemu  
  06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne silikony 
    
 06 09 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia chemikaliów fosforowych 

oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu  
  06 09 03* Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 
    
 06 10 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia chemikaliów azotowych, 

z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z pr odukcji nawozów azotowych i innych  
  06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne 
    
 06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznyc h 
  06 13 01* Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna 

oraz inne biocydy 
  06 13 02* ZuŜyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) 
  06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu 
  06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi 
    
07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia produktów przemysłu chemii organicznej  
    
 07 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia podstawowych produktów przemysłu 

chemii organicznej  
  07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 
  07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
  07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
  07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 
  07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 
  07 01 09* ZuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 
  07 01 10* Inne zuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne 
  07 01 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
    
 07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia tworzyw sztucznych oraz kauczuków 

i włókien syntetycznych  
  07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 
  07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
  07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
  07 02 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 
  07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 
  07 02 09* ZuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 
  07 02 10* Inne zuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne 
  07 02 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
  07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, 

stabilizatory) 
  07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony 
    
 07 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia organicznych barwników 

oraz pigmentów (z wył ączeniem podgrupy 06 11)  
  07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 
  07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
  07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
  07 03 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 
  07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 
  07 03 09* ZuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 
  07 03 10* Inne zuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne 
  07 03 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
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 07 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia organicznych środków ochrony ro ślin 
(z wył ączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wył ączeniem 03 02) 
i innych biocydów  

  07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 
  07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
  07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
  07 04 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 
  07 04 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 
  07 04 09* ZuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 
  07 04 10* Inne zuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne 
  07 04 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
  07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne 
  07 04 80* Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne 

i toksyczne) 
    
 07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia farmaceutyków  
  07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 
  07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
  07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
  07 05 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 
  07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 
  07 05 09* ZuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 
  07 05 10* Inne zuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne 
  07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
  07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne 
  07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne 
    
 07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia tłuszczów, natłustek,  mydeł, 

detergentów, środków dezynfekuj ących i kosmetyków  
  07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 
  07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
  07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
  07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 
  07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 
  07 06 09* ZuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 
  07 06 10* Inne zuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne 
  07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
    
 07 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia innych niewymienionych produktów 

chemicznych  
  07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 
  07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
  07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
  07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 
  07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 
  07 07 09* ZuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 
  07 07 10* Inne zuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne 
  07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
    
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii 

ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukar skich  
    
 08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia oraz usuwania farb i lakierów  
  08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne 
  08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne 

lub inne substancje niebezpieczne 
  08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne 

lub inne substancje niebezpieczne 
  08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne 

lub inne substancje niebezpieczne 
  08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne 

lub inne substancje niebezpieczne 
  08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów 
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 08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia farb drukarskich  
  08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 
  08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 
  08 03 16* ZuŜyte roztwory trawiące 
  08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 
  08 03 19* Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne 
    
 08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia klejów oraz szczeliw (w tym środki 

do impregnacji wodoszczelnej)  
  08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne 
  08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne 
  08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne 

lub inne substancje niebezpieczne 
  08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne 

lub inne substancje niebezpieczne 
  08 04 17* Olej Ŝywiczny 
    
 08 05 Odpady nieuj ęte w innych podgrupach grupy 08  
  08 05 01* Odpady izocyjanianów 
    
09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograf icznych  
 09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograf icznych  
  09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów 
  09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych 
  09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach 
  09 01 04* Roztwory utrwalaczy 
  09 01 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielającoutrwalających 
  09 01 06* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro 
  09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego uŜytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 

16 06 02 lub 16 06 03 
  09 01 13* Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niŜ wymienione w 09 01 06 
  09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne 
    
10 Odpady z procesów termicznych  
    
 10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetyczneg o spalania paliw (z wył ączeniem 

grupy 19)  
    
  10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych 
  10 01 09* Kwas siarkowy 
  10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo 
  10 01 14* Popioły paleniskowe, ŜuŜle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje 

niebezpieczne 
  10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne 
  10 01 18* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
  10 01 20* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
  10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne 
    
 10 02 Odpady z hutnictwa Ŝelaza i stali  
  10 02 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
  10 02 11* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 
  10 02 13* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 
    



Strona 6 z 13 

 10 03 Odpady z hutnictwa aluminium  
  10 03 04* śuŜle z produkcji pierwotnej 
  10 03 08* Słone ŜuŜle z produkcji wtórnej 
  10 03 09* Czarne koŜuchy ŜuŜlowe z produkcji wtórnej 
  10 03 15* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy 

palne w niebezpiecznych ilościach 
  10 03 17* Odpady zawierające smołę z produkcji anod 
  10 03 19* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
  10 03 21* Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje 

niebezpieczne 
  10 03 23* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
  10 03 25* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 
  10 03 27* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 
  10 03 29* Odpady z przetwarzania słonych ŜuŜli i czarnych koŜuchów ŜuŜlowych zawierające 

substancje niebezpieczne 
    
 10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu  
  10 04 01* śuŜle z produkcji pierwotnej i wtórnej 
  10 04 02* Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 
  10 04 03* Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy) 
  10 04 04* Pyły z gazów odlotowych 
  10 04 05* Inne cząstki i pyły 
  10 04 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 
  10 04 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 
  10 04 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 
    
 10 05 Odpady z hutnictwa cynku  
  10 05 03* Pyły z gazów odlotowych 
  10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 
  10 05 06* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 
  10 05 08* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 
  10 05 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy 

palne w niebezpiecznych ilościach 
    
 10 06 Odpady z hutnictwa miedzi  
  10 06 03* Pyły z gazów odlotowych 
  10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 
  10 06 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 
  10 06 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 
    
 10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny  
  10 07 07* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 
    
 10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nie Ŝelaznych  
  10 08 08* Słone ŜuŜle z produkcji pierwotnej i wtórnej 
  10 08 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy 

palne w niebezpiecznych ilościach 
  10 08 12* Odpady zawierające smołę z produkcji anod 
  10 08 15* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
  10 08 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 
  10 08 19* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 
    
 10 09 Odpady z odlewnictwa Ŝelaza 
  10 09 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje 

niebezpieczne 
  10 09 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne 
  10 09 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
  10 09 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne 
  10 09 13* Odpadowe środki wiąŜące zawierające substancje niebezpieczne 
  10 09 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów 
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 10 10 Odpady z odlewnictwa metali nie Ŝelaznych  
  10 10 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje 

niebezpieczne 
  10 10 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne 
  10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
  10 10 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne 
  10 10 13* Odpadowe środki wiąŜące zawierające substancje niebezpieczne 
  10 10 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów 
    
 10 11 Odpady z hutnictwa szkła  
  10 11 09* Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje 

niebezpieczne 
  10 11 11* Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale 

cięŜkie (np. z lamp elektronopromieniowych) 
  10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne 
  10 11 15* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
  10 11 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 
  10 11 19* Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
  10 11 81* Odpady zawierające azbest 
    
 10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szl achetnej i ogniotrwałej (wyrobów 

ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcy jnych)  
  10 12 09* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
  10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale cięŜkie 
    
 10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu , wapna i tynku) oraz z wytworzonych 

z nich wyrobów  
  10 13 09* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowoazbestowych 
  10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
    
 10 14 Odpady z krematoriów  
  10 14 01* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć 
    
11 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchn i metali oraz innych materiałów i z procesów 

hydrometalurgii metali nie Ŝelaznych  
    
 11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych ma teriałów (np. procesów galwanicznych, 

cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkaliczne go odtłuszczania, anodowania)  
  11 01 05* Kwasy trawiące 
  11 01 06* Odpady zawierające kwasy inne niŜ wymienione w 11 01 05 
  11 01 07* Alkalia trawiące 
  11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania 
  11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne 
  11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne 
  11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne 
  11 01 15* Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające 

substancje niebezpieczne 
  11 01 16* Nasycone lub zuŜyte Ŝywice jonowymienne 
  11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
    
 11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nie Ŝelaznych  
  11 02 02* Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) 
  11 02 05* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne 
  11 02 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
    
 11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali  
  11 03 01* Odpady zawierające cyjanki 
  11 03 02* Inne odpady 
    
 11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowa nia  
  11 05 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 
  11 05 04* ZuŜyty topnik 
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12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechaniczne j obróbki powierzchni metali i tworzyw 
sztucznych  

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

sztucznych  
  12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów) 
  12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów) 
  12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce 
  12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców 
  12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali 
  12 01 12* ZuŜyte woski i tłuszcze 
  12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne 
  12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 
  12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia 

i pokrywania) 
  12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji 
  12 01 20* ZuŜyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 
    
 12 03 Odpady z odtłuszczania wod ą i parą (z wył ączeniem grupy 11)  
  12 03 01* Wodne ciecze myjące 
  12 03 02* Odpady z odtłuszczania parą 
    
13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wył ączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)  
    
 13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne  
  13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB 
  13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne 
  13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 
  13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne 
  13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 
  13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne 
  13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji 
  13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 
    
 13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  
  13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki 

chlorowcoorganiczne 
  13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 
  13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
  13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji 
  13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
    
 13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizola tory oraz no śniki ciepła  
  13 03 01* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB 
  13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające 

związki chlorowcoorganiczne inne niŜ wymienione w 13 03 01 
  13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych 
  13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

inne niŜ wymienione w 13 03 01 
  13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające 

biodegradacji 
  13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 
    
 13 04 Oleje zęzowe  
  13 04 01* Oleje zęzowe ze statków Ŝeglugi śródlądowej 
  13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeŜy portowych 
  13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich 
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 13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach  
  13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 
  13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 
  13 05 03* Szlamy z kolektorów 
  13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach 
  13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 
  13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 
    
 13 07 Odpady paliw ciekłych  
  13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy 
  13 07 02* Benzyna 
  13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 
    
 13 08 Odpady olejowe nieuj ęte w innych podgrupach  
  13 08 01* Szlamy lub emulsje z odsalania 
  13 08 02* Inne emulsje 
  13 08 99* Inne niewymienione odpady 
    
14 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wył ączeniem grup 07 i 08)  
    
 14 06 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach  
  14 06 01* Freony, HCFC, HFC 
  14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 
  14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 
  14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne 
  14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki 
    
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani a, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 

nieuj ęte w innych grupach  
    
 15 01 Odpady opakowaniowe (wł ącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpada mi  

opakowaniowymi)  
  15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne 
i toksyczne) 

  15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

    
 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wyciera nia i ubrania ochronne  
  15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

    
16 Odpady nieuj ęte w innych grupach  
    
 16 01 ZuŜyte lub nienadaj ące si ę do u Ŝytkowania pojazdy (wł ączając maszyny pozadrogowe), 

odpady z demonta Ŝu, przegl ądu i konserwacji pojazdów (z wył ączeniem grup 13 i 14 
oraz podgrup 16 06 i 16 08)  

  16 01 04* ZuŜyte lub nienadające się do uŜytkowania pojazdy 
  16 01 07* Filtry olejowe 
  16 01 08* Elementy zawierające rtęć 
  16 01 09* Elementy zawierające PCB 
  16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 
  16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest 
  16 01 13* Płyny hamulcowe 
  16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 
  16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niŜ wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 

i 16 01 14 
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 16 02 Odpady urz ądzeń elektrycznych i elektronicznych  
  16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 
  16 02 10* ZuŜyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niŜ wymienione 

w 16 02 09 
  16 02 11* ZuŜyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 
  16 02 12* ZuŜyte urządzenia zawierające wolny azbest 
  16 02 13* ZuŜyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niŜ wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 12 
  16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zuŜytych urządzeń 
    
 16 03 Partie produktów nieodpowiadaj ące wymaganiom oraz produkty przeterminowane 

lub nieprzydatne do u Ŝytku  
  16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
  16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
    
 16 04 Odpady materiałów wybuchowych  
  16 04 01* Odpadowa amunicja 
  16 04 02* Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne) 
  16 04 03* Inne materiały wybuchowe 
    
 16 05 Gazy w pojemnikach ci śnieniowych i zu Ŝyte chemikalia  
  16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne 
  16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 
  16 05 07* ZuŜyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 
  16 05 08* ZuŜyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 
    
 16 06 Baterie i akumulatory  
  16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 
  16 06 02* Baterie i akumulatory niklowokadmowe 
  16 06 03* Baterie zawierające rtęć 
  16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów 
    
 16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cyste rn transportowych i beczek 

(z wyj ątkiem grup 05 i 13)  
  16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 
  16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne 
    
 16 08 ZuŜyte katalizatory  
  16 08 02* ZuŜyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne 

związki 
  16 08 05* ZuŜyte katalizatory zawierające kwas fosforowy 
  16 08 06* ZuŜyte ciecze stosowane jako katalizatory 
  16 08 07* ZuŜyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
    
 16 09 Substancje utleniaj ące 
  16 09 01* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) 
  16 09 02* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) 
  16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) 
  16 09 04* Inne niewymienione substancje utleniające 
    
 16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub  unieszkodliwiania poza miejscami 

ich powstawania  
  16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne 
  16 10 03* StęŜone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje 

niebezpieczne 
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 16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe  
  16 11 01* Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych 

zawierające substancje niebezpieczne 
  16 11 03* Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające 

substancje niebezpieczne 
  16 11 05* Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające 

substancje niebezpieczne 
    
 16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarze ń losowych  
  16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 
    
 16 82 Odpady powstałe w wyniku kl ęsk Ŝywiołowych  
  16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 
    
17 Odpady z budowy, remontów i demonta Ŝu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej  

(włączając gleb ę i ziemi ę z terenów zanieczyszczonych)  
    
 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infr astruktury drogowej (np beton, cegły, 

płyty, eramika)  
  17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposaŜenia zawierające substancje 
niebezpieczne 

    
 17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych  
  17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 
    
 17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych  
  17 03 01* Asfalt zawierający smołę 
  17 03 03* Smoła i produkty smołowe 
    
 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali  
  17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
  17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 
    
 17 05 Gleba i ziemia (wł ączając gleb ę i ziemi ę z terenów zanieczyszczonych oraz urobek 

z pogł ębiania)  
  17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 
  17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 
  17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne 
    
 17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne z awieraj ące azbest  
  17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 
  17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 
  17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 
    
 17 08 Materiały konstrukcyjne zawieraj ące gips  
  17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
    
 17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demonta Ŝu 
  17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontaŜu zawierające rtęć 
  17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontaŜu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty 

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

  17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontaŜu (w tym odpady zmieszane) zawierające 
substancje niebezpieczne 
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18 Odpady medyczne i weterynaryjne  
    
 18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki med ycznej  
  18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty słuŜące 

do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) 
  18 01 03* Inne odpady, które zawierają Ŝywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz 

inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 
lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, Ŝe wywołują choroby u ludzi 
i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 
18 01 80 i 18 01 82 

  18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 
  18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
  18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego 
  18 01 80* ZuŜyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych 
  18 01 82* Pozostałości z Ŝywienia pacjentów oddziałów zakaźnych 
    
 18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki wet erynaryjnej  
  18 02 02* Inne odpady, które zawierają Ŝywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 
lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, Ŝe wywołują choroby u ludzi 
i zwierząt 

  18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 
  18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
    
19 Odpady z instalacji i urz ądzeń słu Ŝących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków 

oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów prze mysłowych  
    
 19 01 Odpady z termicznego przekształcania odpadów  
  19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych 
  19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych 
  19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 
  19 01 10* ZuŜyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych 
  19 01 11* śuŜle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne 
  19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne 
  19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne 
  19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne 
    
 19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, 

neutralizacja)  
  19 02 04* Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów 

niebezpiecznych 
  19 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 
  19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji 
  19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne 
  19 02 09* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne 
  19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
    
 19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone  
  19 03 04* Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane 
  19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone 
    
 19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania  
  19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych 
  19 04 03* Niezeszklona faza stała 
    
 19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieuj ęte w innych grupach  
  19 08 06* Nasycone lub zuŜyte Ŝywice jonowymienne 
  19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 
  19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierające metale cięŜkie 
  19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niŜ wymienione w 19 08 09 
  19 08 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków 

przemysłowych 
  19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niŜ biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych 
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 19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawieraj ących metale  
  19 10 03* Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne 
  19 10 05* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne 
    
 19 11 Odpady z regeneracji olejów  
  19 11 01* ZuŜyte filtry iłowe 
  19 11 02* Kwaśne smoły 
  19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe 
  19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw 
  19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
  19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych 
    
 19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, 

granulowania) nieuj ęte w innych grupach  
  19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 
  19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów zawierające substancje niebezpieczne 
    
 19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnyc h 
  19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne 
  19 13 03* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne 
  19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne 
  19 13 07* Odpady ciekłe i stęŜone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód 

podziemnych zawierające substancje niebezpieczne 
20 Odpady komunalne ł ącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie  
    
 20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywn ie (z wył ączeniem 15 01)  
  20 01 13* Rozpuszczalniki 
  20 01 14* Kwasy 
  20 01 15* Alkalia 
  20 01 17* Odczynniki fotograficzne 
  20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. 

herbicydy, insektycydy) 
  20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 
  20 01 23* Urządzenia zawierające freony 
  20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niŜ wymienione w 20 01 25 
  20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Ŝywice zawierające substancje 

niebezpieczne 
  20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
  20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
  20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 
  20 01 35* ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 
  20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 
 


