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maksymalna masa
poszczególnych
poszczególnych
rodzajów odpadów,
rodzajów odpadów
które mogą być
które mogą być
magazynowane w
magazynowane w
Ęm samym czasie
okresić roku [ Mgl
(Mg)

lVlaksymalna masa

Kod

Lp.

Rodzaj odpadu

odpadu

Odpady skory wygarbowanej zawierające
chrom (wiory, obcinki, pył ze szlifowania

04 01 08

1

skor)
Odpady z przeM,lorzonych wł okien

5

Odpady z tworryw sztuczrych

150

5

07 02 80

Odpady zprzęmysfu gumowego i
prodŃcji gumy

5

0,5

07 05 14

Odpady stał e inne mż w} ,mlenione w 07
05 13

10

2,5

a4 a2 22

3

07 02 13

4.

5

tekstylnych

07 05 80*

6.

7.

07 06 04*

8.

07 07 08*

Odpady ciekł e zańerające substancje

30

niebezpieczrre

pLac magazynowy E,

kontener D
plac magazynowy E, wiata

lwem w pryzrrrię lub w pojemnila/ big-

70

2,

magazynowania
odpadów, Gutowo Male,
ul. Dereniowa 3

w pojemniku, big bagu lub w kontenęrze

2

10

Miejsca tymczasowego
Sposób magazynowania odpadów

B, kontener D
plac magarynowy A, plac

bazu lub zbelowane
luzem w pryzrnię lub w pojemnilcuibig-

magaTwowy E, wiata B,

bagu lub zbelowane

kontener D
p| ac magaryno\ yy

w pojemnikuóig-bagu

w poj emnilcu/ big-bagu

kontęner D, plac

lub kontenęrzę

magazynowy

szcze| ny pojemnik, beczka lub big-bag
fizyczrrych i
dostosowanę do wł aś ciwoś ci

5

E

E

halamagazynowa

G

chemicmych danego rodzaju odpadu

I nne rozpuszczalniki organiczre, roztwory

halamagarynowa G

fizycntych i chemiczrych danego rodzaju
odpadu

i

I nne pozostał oś ci podesĘlacyjne

0,6

1,5

zprzemywania i cieczę macierzyste

w szczelnym pojemniku,beczce lub bigbagu dostosowanych do wł aś ciwoś ci

l

20

poreakcyjne

w szczelnym pojemniku, bęczce lub bigbagu dostosowanych do wł aś ciwoś ci

hala magazynowa G

firycznych i chemicznych danego rodzaju
odpadu

9.

08 01 11*

Odpady farb i lakierow zavlierających
rozpvszczalniki organicme lub inne

10

3

20

t

w szczelnym pojemniku, beczce lub bigbagu dostosowanych do wł aś ciwoś ci

10.

Odpady farb i iakierorv inne
wymienione w 08 01 l1

08 01 12

0l

l1

08

12.

08 01 15

14

08 02 01

L4. 08 03 12*

15

08 03 14*

l6.

08 03 18

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne
w 08 01 13
niż Ę.mienione

iv

Ą

0,6

J

L7

08 04 09*

Odpady proszkow powlekających

szczehny pojemnik lub bęczka
firycznych i
dostosowanę do wł aś ciwoś ci
chemicznych danego rodzaju odpadu

10

L,2

w pojemniku, big-bagu

l
substancje niebezpieczne l

,

nż l

,

Oapaaówe kleje i szczeliwazańerającę
ąaszazalniki orgarriczne lub inne

r

sub stancj e niebezpieczne

l8.

19.

08 04 10

08 05 01*

20. 09 01 0l*

1l

21.

10

22.

10 12 08

12

Odpadowe kleje i szczeliwa inne
wymienione w 08 04

09

Odpady

12 01 01

24.

12

0I 0z

niz l
l

izocyjanianów

Wodne roztwory wywoł ywaczY

aktywatorów

i

Sffio o@dowe inne niZ wymienione
w101111

Odpady ztoczęnia i pił owaniaż ęI azaoraz
jego stopow

Cząstki i

pył

ż eLaza oraz jego stopow

l

l

magaTpowa G

p| ac magazlnowy E, hala

magazlnowa G

+,

fizycarych i
dostosowanę do wł aś ciwoś ci
chemicznych danego rodzaiu odpadu

o,,

szczelny pojemnik lub beczka
fizyczrrych i
dostosowane do wł aś ciwoś ci
chęmicznych danego rodzaju odpadu

o,,

szczelny pojemnik

l

szcze\ ny pojemnik lub beczka

l

l

3,5

,n'l
J\

l

z,s

w pojemniku lub big-bagu

2

w szczelnym pojemniku lub bęczce
fizycznyoh
dostosowanych do wł aś ciwoś ci
i chemicarych danego rodzaju odpadu

fizycanych
dostosowane do wł aś ciwoś ci
chęmicanych danego rodzaju odpadu

hala magarynowa G

ha\ amagarynowa

G

hala magazynowa G

tOO

i

hala magazynowa

G

plac magazyno} yy E

l

l

'

l
l

o,,

cegĘ,l
|

Wybrakoware ruyroby ceramicme,
kafle i ceramika budowlana (po przerobce
termicznei)

23.

l
I

1.5

p| ac magaqnowy E, hala

ha| amagazlnowa G

szczelny pojemnik lub beczka

Szlamy farb drukarskich zawierające

inny

magazynowa G

w szczelnym pojemniku lub beczce
fizy cmy ch
dostosowanych do wł aś ciwoś ci

0,6

J

fury:Ę

plac magazynowy E, hala

emnrku, big-bagu

l5

Odpady farb dnrkarskich zawieraj ące
substancj e niebeąpieczne

wymieniony w 08 03 | 7

po.;

i chemicznych danego rodzaju odpadu

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery
zańer ającę ro?puszozalniki organiczre

odp"do* Y toner

G

odpadu

nż

lub inne substancje niebezpieczne
13

halamagazynowa

fizycmych i chemicntych danego rodzaju

substancj e niebezpieczre

G

ha| amagarynowa

G

plac magaąmowy

E

w szczelnym pojemniku lub beczce

l

o,'

l

fizycznych
dostosowanych do wł aś ciwoś ci
i chemicznych danego rodzaju odpadu
emniku

L2

w konten

15

w kontęn ęrze, poj emniku

50

2

w konten ęrzę, poj emniku, big-bagu

35

15

w pojemniku, big-bagu

200

25

ha| amagazynowa

l

|

ęr7,e, poj

plac magaąmolyy E

plac magazynolvy

E

plac magazyno} yy E
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25.

26.

\

3ffifi
12

0l

09*

12 01

2l

Odpadowe emulsje i roź wory z obrobki

50

metali niezawięraj ące chlorowców

4

150

wymienione w 12 01 20

J

w big-bagu, kontenerz e orazpojemniku

w szczelnym pojemniku lub bęczce
dostosowanych do wł aś ciwoś ci
fizycznych
i chemiczrych danego rodzaju odpadu

2,1.

13 01 13*

I nne oleje hydrauliczne

2

0,5

28.

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekł adniowe
i smarowe niezawierające zlńązków

2

0,5

29. 13 02 08*

o

organicanych

14 06 02*

lnne oleje silnikowe, przekł adniowe

i"

smaroWe

r

ozpuszczalniki

15

1.5

i mie szaniny

5

0,4

roż plJszczalników

31.

14 06 03*

32,

15 01 01

33

15 01 02

halamagarynowa G

Opakowania z papieru i tektury

700

22

luzem lub zbelowane w kontenerze

wiata B, kontener C

Opakowańa z tworzyrv sztucznych

300

15

luzem w pryznrie lub w pojemnikuóig-

plac magazynowy A, plac
magazynowy E, wiata B,

36.

3l

Ą

,

Pagu lub zbelowane

kontener D
plac magazynowy E,
kontener D

20

1

w pojemniku big-bag lub kontenerze

Opakowania z metali

2

0,3

w pojemniu,k big-bag lub kontenerze

plac magarynovyy E

15 01 05

Op akowani a wielomateriał owe

50

luzem lub w kontenerze

wiata B. kontener D

15 01 06

Zńeszane odpady opakowaniowe

35

luzem lub w kontenerze

wiata B. kontener D

w szczelnym pojemniku lub beczce
dostosowanl,ch do wł aś ciwoś ci
frrycmych

hala magazynowa G

15 01 10

Opakowania zawieraj ące pozostał o ś ci
substancji ruebezpieczry,ch lub ninu

150

?
,)

2.5

zanieczvszczone

_1clemicznych

Opakowarua z metali zarł ierające
15 01 1l

niebezpiecne porowate elementy

2

wzmocnienia konstrukcyjnego (np.

0,05

azbest), wł ącznie z pustymi pojemnikami

SorbenĘ, materiĄ filtracyjne (w lyrn
filtry olejowe nieujęte w innych grupach),
15 02 02*

tkaniny do wycierania (np. sznat1,,

15 02 03

Sorbenty, materiaĘ filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np.. sznaty, ś cierki) i ubrania

?

30

2

43.

16 01 07*

44

16 01 10*

45

16 01 12

16

0l

14*

Zuiryte opony

Filny olejowe

Okł adztny hamulcowe inne niz
wvmienione w 16 01 11

Pł yny zapobiegaj ące zamuzańu
zańer ające niebezpieczre sub stancj

e

hala magazynowa G

5

do wł aś ciwoś ci
fizy cmy ch
i chemicznych danego rodzaju odpadu

dostosow,anych

hala magazynowa

G

wiata B. kontener D

0,2

w pojemniku, big-bagu

p| ac magazynolvy

1.5

0,2

w szczelnym pojemniku lub beczce
dostosowanych do wł aś ciwoś ci
fizycnlych
i chemicznych danego rodzaiu odpadu

halamagazynowa G

1

0,2

szczelny pojemnik lub beczka
dostosowane do wł aś ciwoś ci
fizycznych i
chemicznych danego rodzaju odpadu

halamagazynowa G

0,5

0,2

w pojemnikach

hala magaąmowa G

5

0,2

w szczelnym pojemniku lub beczce
dostosowanych do wł aś ciwoś ci
flzycmy ch
i chemicznych danego rodzaju odpadu

hala magazynowa G

Elementy wybuchowe (np. poduszki
powietrzne)

w szczelnym pojemnrlcu lub beczce
dostosowanych do wł aś ciwoś ci
ftzy cnly ch
i chemiczrych danego rodzaju odpadu

luzem lub w kontenerze

ochronne irrne niz wvmienione w 15 02 02
16 01 03

danego rodzaju odpadu

w szczelnym pojemniku lub beczce
150

ś cierki) i ubrania ochronne
zańe cry szc zone s ub stancj aml

46.

w szczelnym pojemniku lub beczce
dostosowanych do wł aś ciwoś ci
firyc mych

halamagarynowa G

hńamagarynowa G

15 01 04

42.

w szczelnym pojemniku lub beczce
dostosowanych do wł aś ciwoś ci
fizy cmy ch
i chemicznych danego rodzaju odpadu

w szczelnym pojemniku lub beczce
dostosowanych do wł aś ciwoś ci
firy cmy ch
i chemiczrrych danego rodzaju odpadu

35

4| .

halamagazynowa G

0,5

mieszanĘ

rozpuszczalnikow

Opakowania z drewna

40.

halamagazynowa G

1.5

I nne rozpuszczalniki i

15 01 03

39.

kontener D

i chemiczrych danego rodzaju odpadu

34.

38

w szczelnym pojemniku lub beczce
dostosowanych do wł aś ciwoś ci
fizycmych

plac magazynowy E,

i chemicznych danego rodzaju odpadu

I nne chlorowcoorganicme
30.

halamagarynowa G

i chemicznych danego rodzaju odpadu

Zuż ryte materiaĘ szlifierskie inne niz

chlorowc

w szczelnym pojemniku lub beczce ,
dostosowanych do wł aś ciwoś ci
fizy cnlych

E

plac magazynowy E,

4,7,

16 01 19

Tworzy,rva sztuczre

20

2,5

w pojemnikach, big-bagach lub kontenerze

48.

16 01 20

Szkł o

J

1.5

w pojemnikach, big-bagach lub kontenerze

plac magazynowy E

49.

16 02 13*

niebezpieczre elementy' inne niz
wymienione w 16 0ż 09 do 16 02 L2

15

0,5

w szczelnym pojemniku lub beczce
dostosowanych do wł aś ciwoś ci
firycznych

halamagarynowa G

Zuż ryte wządzeńa zawier aj ąc e

50.

5l
52.

53.

16 02 14
16 02 L6

16 03 04

16 03 05*

ZuirlĄe wządzeńa inne niż wymienione w
16 02 09 do L6 02 L3

ElemenĘ usunięte ze

nlffich

wządzeń

inne niz wymienione
Nieorganiczne

odpady inne niz

wymienione w 16 03 03, 16 03 80
Organiczne odpady zańerające
sub stancj e niebezpieczne

kontener D

i chemicznych danego rodzaju odpadu
20

1.5

w pojemnikach

hala magazynowa

G

1.5

0,2

w pojemnikach

hala magaąmowa

G

8

3

w pojemniku/ big-bagu

5

w szczelnym pojemniku lub beczce
dostosowanych do wł aś ciwoś ci
ftzy cnly ch
i chemicanych danego rodzaju odpadu

10

plac magazynow
magź ż ynowa

E, hala

G

halamagazynowa G

54.
55

16 03 06

16 03 80

Organiczne odpady innę niz wymienione

w

l6

16 03 05, 16 03 80

ProdukĘ spozywcze przeterminowane lub
nieprzydafire do spoż ycia

4

16

4

20

1

,plac magaTqowy E, hala

w pojemnikrńig-bagu

magazynowa G
p| ac magarynowy E, hala

w pojemniku/ big-bagu

magaTynowa G

Chemrkalta laboratoryJne l analttyczre
(np. odczynniki chemicane) zawierającÓ
56.

16 05 06*

w szczelnym pojemniku lub beczce

.

substancje niebezpiec7n:le, w tym
mieszaniny chemikaliów

laboratoryjnych

i

hala magazynowa G

dostosowanych do wł aś ciwoś ci
ftzyczny ch

i chemicznych danego rodzaju odpadu

analitvcznvch

Okł adziny piecowe i materiaĘ
57,

l6

ognioftwał e z procesów

11 06

niemetalurnczrrych
58.

59.

60.

6l.
62.

63.

16 81 02

Odpady innę niz wymienione w 1ó 81 01

I 7 0203

Odpadowa papa

I 7 06 04
17 06 05*

18

0l

04

MateriĄ

izolacyjne inne niZ wymienione

w170601i170603
MateriĄ

18

0l

09

w pojemnikuibig-bagu

3

l

w pojemnikuóig-bagu

1

30

5

40

1

18

0l

10*

plac magarynowy E, hala

magaTpowa G
plac magazynowy E,

w pojemniku/ big-bagu lub kontenerzę

kontener D
plac magaąmowy E,

w poj emniku/ big-bagu lub kontenerzę

kontęner D
wiata B. kontenęr D

luzem lub w kontęnerze

szczelnię

zab ezpieczony

folią stretch,

75

12

kure odpady ńż wymienione w 18 01 03
(np. opatrunki z materiał u lub gipsu,

0,5

0,05

w pojemnikach

hala magarynowa

1

0,1

w pojemnikach

hala magaąmowa G

j

plac magazynowy F

ustawiony na palecie

G

ednorazowę, pieluchy)

Leki innę niż wymienionę w 18 01 08

w szczelnym pojemniku lub beczce

.ł

65.

plac magazynolvy E

budowlane zawierające azbest

poś ciel, ubrania
64.

2

l0

Tworzywa sztucate

17 03 80

8

inne niz wymienione

Odpady amal gamatu dentystyc zrtego

0,05

0,02

ftzy czrry ch
dostosowanych do wł aś ciwoś ci

ha| a magarynowa

G

hala magazynowa

G

i chemiczrych danego rodzaju odpadu
Leki inne niż w} .mienione w 18 02 07

0,5

0,1

w pojemnikach

19 08 01

Skratki

10

1

w pojemnilcńig-bagu

68.

19 09 05

Nasycone lub zuzyte irylvice
jonowymienne

15

5

w pojemnil$,lbig-bagu

69.

19 12 01

Papier i tektura

15

5

luzęm w kontenerze

70.

20 01 01

Papier i tektura

15

5

luzem rv kontenerze

66.

18 02 08

67.

ll

71.

20 01

72.

20 01 32

Tekstylia

l0

5

Leki inne niZ wymienione w 20 01 3l

15

1,5

2938,05

2L5,02

Razem

w pojemnikuóig-bagu

lŃ

plac magazynowy E
plac magazynowy E, hala

maganpowa G
kontęner

c

kontener

c

plac magazynowy E,

kontenęrzę

kontener D

w pojemnikach

halamagazynowa

2938,0 Mg - Ęczna masa Wszystkich rodzajów odpadóW, które mogą być magazynowane w okresie roku
215,02 Mg

-

Ęczna masa Wszystkich

rodzajóW odpadóW, które mogą być magarynowane W tym samym czasie

STAROSTWL} PuWI ATOWl
we WRZEŚNI
uI . Chopina 10
62-300 Wrześ nia

STARos,l,WU PUWI ATOWE
wę \ nrRZEŚnł l

ul. Chopina l0

62-rtOd\ mześ nia
Zup

terosty

Naezel ik wydziafi,l

Budownlct

i

rodowlska

da

G

