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Na podstawie:

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego
(Dz. U. 22016 t. poz.23, zp62n. zm.),
art. 28 ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z p62n. zm.), w zwiqzku
z art. 233 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22016 r.
poz. 1987 zpo2n. zm.),
art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czeruvca 1998 r. o samoEEdzie powiatowym
(Dz. U. 22016 t. poz. 814, z p62n. zm.),
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stolecznego Warszawy
(Dz. U. 22015 t. poz. 1438),
$ 3 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpad6w (Dz. U. 22014 t. poz. 1923),
po rozpatrzeniu wniosku zlozonego pzez Dorotg Kleczyriskq,

ZEZWALAM

Dorocie Kleczyhskiej zamieszkalej

w

Warszawie, adres

ul.

Strazacka

39b,

04-462 Warszawa, prowadzqcej dzialalno66 gospodarczq na podstawie wpisu do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwq
DAKA SKUP I SPRZEDAZ ZZOUU DOROTA KLECZYNSKA, z adresem glownego miejsca
wykonywania dzialalnoScijw., Nr REGON: 142312531, na transport odpad6w.

il.

OKRESLAM

1.

Rodzaje odpad6w przewidzianych do transportu

1.1.

rodzaje odpadow niebezpiecznych, przewidzianych do transportu, zawiera zalqcznik
Nr 1 stanowiqcy integralnq czg6c niniejszej decyzji,

1.2. rodzaje odpad6w innych ni2 niebezpieczne,

przewidzianych do transportu, zawiera

zalqcznik Nr 2 stanowiqcy integralnq czgSd niniejszej decyzji.

2.

Obszar prowadzonej dzialalno5ciw zakresie transportu

Obszarem prowadzenia transportu odpadow jest teren Rzeczypospolitej

3.
3.1

t-

odpad6w

,tt,

Polskiej.

Spos6b i Srodkitransportu odpad6w

.

3.2.

Odpady transportowa6 samochodem cig2arowymi, tj. ciqgnikiem siodlowym z naczepq
typu plandeka albo samochodem dostawczym o zamknigtej pzestzeni ladunkowej.
Odpady transportowac w nastgpujEcy spos6b:

1)

odpady stale niebezpieczne

w szczelnych pojemnikach lub na paletach

zabezpieczone foliq,

2) odpady stale inne niz niebezpieczne - w big bagach lub na paletach,
3) odpady sypkie/pylqce niebezpieczne - w szczelnych, zamkniqtych pojemnikach,
4) odpady sypkie/pylqce inne ni2 niebezpieczne - w big bagach lub szczelnych
pojemnikach.

4.

Dodatkowe warunki prowadzenia dzialalno6ci w zakresie transportu odpad6w

4.1.

Odpady transportowa6 w sposob selektywny.

4.2.

Odpady transportowa6 w spos6b niepowodujqcy zanieczyszczenia Srodowiska, atak2e
niewywolujqcy uciqzliwoSci dla osob trzecich, zabezpieczone przed przemieszczaniem,
rozproszeniem, stluczeniem, pyleniem oraz wypadniqciem podczas transportu.

4.3.

Odpady transportowai w opakowaniach dobrej jakoSci, wytrzymalych na wstrzqsy,
zniszczenie i czynno5ci przeladunkowe, przy czym odpady niebezpieczne
transportowa6
w odpadach.

w

opakowaniach odpornych

na dzialanie substancji

zawartych

4.4. Pzed transportem

odpadow opakowania z odpadamizabezpieczy6 przed otwarciem
lub uszkodzeniem, ulo2yc w spos6b zapewniajqcy ich stabilno6c oraz sprawdzi6
sposob ich umocowania.

w

opakowaniach lub na paletach zabezpieczyC przed
przemieszczaniem pasami transportowymi lub lafcuchami.

4.5. Odpady

transportowane

4.6. Srodki transportu wyposa2yc w sorbenty,

w

iloSci gwarantujqcej neutralizacjq
ewentualnych rozlew6w i wyciek6w oraz w sprzgt umo2liwiajqcy, w razie koniecznoSci
sprzqtanie miejsca zaladunku, rozladunku oraz trasy podczas przewozu odpadow.

5.

Czas obowiqzywania zezwolenia

Niniejszq decyzjq wydaje sig na czas oznaczony, tj do 7 kwietnia 2027 r. Decyla
obowiqzuje jednak nie dluZej niz do czasu uplywu terminu do zlo2enia wniosku o wpis do
rejestru prgwadzonego pzez marszalka wojew6dztwa lub do dnia uzyskania wpisu do tego
rejestru, w przypadku gdy wpis nastqpil w terminie wczeSniejszym.
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Wnioskiem, zlo2onym 30 stycznia 2017 r., uzupelnionym 9 marca 2017 r.,
Dorota Kleczyriska - reprezentowana pzez Renatq Dziubek, zamieszkala w Warszawie,
adres ul. Stra2acka 39b, 04-462 Warszawa, prowadzqca dzialalno5c gospodarczq na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwq DAKA SKUP I SPRZEDAZ ZL-OMU DOROTA
KLECZYNSKA, z adresem gl6wnego miejsca wykonywania dzialalno6ci jw., wystqpila
o wydanie zezwolenia na transport odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo 30 marca 2017 r. Strona zlo2yla wyja6nienia
w przed miotowej sprawie.

23 stycznia 2013 r. weszla w 2ycie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach.
Zgodnie z arl. 252 ww. ustawy stracila moc ustawa z dnia 27 kwietnia 20Q1 r. o odpadach.
Zezwolenia na transport odpad6w, zgodnie z arl. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, wydawane sA na podstawie przepisow ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach, do czasu utworzenia rejestru, o kt6rym mowa
w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zgodnie z arl. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2OO1 r. o odpadach prowadzenie
transportu od padow wymaga uzyskania zezwolen ia.

2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, w zwiqzku 2 art. 233 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz
Stosownie do art. 28 ust.

arl.92 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorzqdzie powiatowym, atak2e art. 1 ust. 1 ustawy o ustroju
miasta stolecznego Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy jest organem wla6ciwym do
wydania zezwolenia na transport odpad6w, ze wzglqdu na miejsce zamieszkania
transportujEcego od pady.

o

Wniosek po uzupelnieniu spelnil wymogi arl. 28 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
odpadach. Odpady przewidziane do transportu sklasyfikowane zostaly zgodnie z S 3

rozporzqdzenia Ministra Srodowiska w sprawie katatogu odpad6w.

Z pzedlo2onych dokument6w wynika, ze Wnioskodawca:
bgdzie prowadzi6 dzialalno5c zwiqzanq z transportem odpadow niebezpiecznych
i innych ni2 niebezpieczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
posiada Srodki techniczne i organizacyjne do nalezytego wykonywania dzialalnoSci
w zakresie transportu odpadow.
Zgodnie

z

arL.

28 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 6 ustawy o odpadach z 2001 r. w zezwoleniu

okreSlono: rodzle odpadow przewidzianych do transportu, obszar prowadzenia dzialalnoSci,

spos6b

i Srodki transportu odpad6w, czas obowiqzywania zezwolenia. Ze wzglqdu

na

specyfikg transporlowanych odpad6w, okre5lono dodatkowe warunki prowadzenia
dzialalno6ci w zakresie transportu odpad6w, w my5l arl.28 ust. 5 pkt 5 uruv. ustawy.
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realizowa6 zgodnie z:
Transport odpadow nale2y

ustawqzdnia20czewcalgg1r'Prawooruchudrogowym(Dz.U.z2017r.

poz.128zpo2n'zm'),

.,^_^-^.^i,towarow nle bezpiecznych,
transporcie
przY
przepisami obowiqzujqcymr
wszczegolno5cizustawqzdnialgsierpnia2oll|,oprzewozietowarow
zm')'
U' 22016 t' poz' 1834 zp62n'
niebezpiecznych(Dz'
przeptsy
Terminoboiqzywaniadecyzjiusta|onozgodniezwnioskiemStrony,uwzg|qdniajqc
2ooi r. o odpadach oraz
kwietnia
27
dnia
z
ustawy
dotychczaso*" orr"oisy
przejsciowe,okreS|onewart.233ust.2i3ustawyzdnia14grudnia2ol2r'oodpadach'

Ana|izaprzed|o2onychdokument6wpozwolilauznaewniosekStronyzazasadny.
o(zeczonojak w sentencji'
na uwadze powy2sze'
Majqc

oddecyzjininiejszejsluzyStronieodwolaniedoSamorzqdowegoKo|egium
odwolawczegowWarszawie,ul.Kie|ecka44,zamoimpo6rednictwem,wterminiel4dniod
dnia dorqczenia'

Stosowniedoprzepisowustawyzdnial0listopada2016r,ooptacieskarbowel
Qz'|J,22016r.po:.1827)2Tstycznia20lTr.,narachunekbankowyUrzqdum.st'Warszawy'
DzietnicySr6dmieScie,ul'Nowogrodzka43,00-69lWarszawa,wniesionoop|atqskarbowq
niniejszej decyzji'
w wysokoSci 616,00 z|, za wydanie

i
.5T' WARSZA\I,Y

is5
,I.:$ffi''0"

Otrzvmute:
Renata Dziubek

-

Pelnomocnik
pod nazwq
dzialalno6c gosp odarczq
prowadzqcej
Doroty Kleczynskiej
ZTOVIU DOROTA KLECZYNSKA
DAKA SKIJP I SPRZEDAZ
adres do koresPondencji:
Warszawa
ul. Odkryta 1 lok' 37' 03-140
Do wiadomo5ci:

Mazowieckiego w warszawte
1. Marszarek wojewodztwa
ut. Jagiellonska 26' 03

-719 Warszawa

@ersia elektroniczna)
lnspektor Ochrony Srodowiska
,, Mazowiecki Wojewodzki
716 Warszawa
ul. BartYcka 1 10 A, 00 3

a|a_Prezydentm.st.Warszawy(2egzemp|arze)
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Rodzaje odpad6w niebezpiecznych przewidzianych do transportu

1.

Kod
odoadu
16 02 09.

2

16 02 10.

3

16 02 11.

4

16 02 13.

5

16 02 15"

Transformatory i kondensatory zawierajqce PCB
Zu2yte urzqdzeniazawierajqce PCB albo nimi zanieczyszczone inne ni2 transformatory
i kondensatorv zawieraiace PCB
Zu2yte urzqdzenia zawierlqce freony, HCFC, HFC
Zu2yte urzqdzenia zawieralqce niebezpieczne elementy inne ni2 transformatory i
kondensatory zawieralqce PCB, zu2yle urzqdzenia zawierajqce PCB albo nimi
zanieczyszczone inne niZ transformatory i kondensatory zawierlqce PCB, zu2yte
urzadzenia zawieraiace freony, HCFC, HFC oraz wolnv azbest
N iebezpieczne elementy ub czqSci skladowe usu niqte z zu2yty ch uzqdzeh

6.

16 06 01.

Baterie i akumulatory olowiowe

7.

16 06 02*

I

16 08 02.

I

17 01 06*

10

17 04 09.

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
Zu2yte katalizatory zawierajqce niebezpieczne metale przej6ciowe lub ich
niebezpieczne zwiazki
Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
m ateri alow ce ra m cznych i e le m e nt6w wypos a2enia zawier ajqce s u bsta ncje
niebezpieczne
Od pady m eta i zanieczy szczo ne s u bsta n cj a m i n ie bezpieczn ym i

11

17 04 10.

12.

20 01 33*

13

20 01 35"

14.

20 01 21*

Kable zawierajqce ropg naftowq, smolg i inne substancje niebezpieczne
Baterie i akumulatory lqcznie z bateriami i akumulatorami olowiowymi, niklowokadmowymi lub bateriami zawierajqcymi rtq6 oraz niesortowane baterie i akumulatory
zawieraiace te baterie
Zu2yte urzqdzenia elektryczne i elektroniczne inne ni2 lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierajqce rtg6 i urzqdzenia zawierajqce freony, zawierajqce niebezpieczne
skladniki
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajqce rtgc

15

20 Ql 23*

U

L.p.

Rodzaje odpad6w

I

i

I

rzqdzenia zawier ajqce

f

re o n y

Transport odpad6w nale2y realizowa6 zgodnie

ustawq z dnia 20 czerwca 1997
poz. 128 z po2n. zm.),

przepisami obowiqzujqcymi

w szczeg6lnoSci z

ustawq

z

z',

r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r.

przy

transporcie towar6w niebezpiecznych,
dnia 19 sierpnia 2011 t. o przewozie towar6w

niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 t. poz. 1834 z po2n. zm.).

Termin obowiqzywania decyzji ustalono zgodnie z wnioskiem Strony, uwzglgdniajqc
dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 20Q1 r. o odpadach oraz przepisy
przej6ciowe, okreSlone w art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Analiza przedlozonych dokument6w pozwolila uznae wniosek Strony za zasadny.
Majqc na uwadze powy2sze, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej sluzy Stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim po6rednictwem, w terminie 14 dni od
dnia dorqczenia.

Sfosownie

z

do przepisow ustawy

dnia 10 listopada 2016

r. o

oplacie skarbowej

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) 27 stycznia 2017 r., na rachunek bankowy Urzqdu m.st. Warszawy,

Dzietnicy Sr6dmieScie, ut. Nowogrodzka

43, 00-691

Warszawa, wniesiono optatq skarbowq

w wysokoSci 616,00 zl, za wydanie niniejszej decyzjt.
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Otrzvmuje:
Renata Dziubek
D o roty Kl e

-

pelnomocnik

czy t't sk i ej

p

rowadzqcej dzi ala noS6 g os pod a rczq pod nazw q
I

DAKA SKIJP I SPRZEDAZ ZT-OMU DOROTA KLECZYNSKA
adres do korespondencji:
ul. Odkryta 1 lok. 37, 03-140 Warszawa
Do wiadomoSci:
1

. Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagielloriska 26, 03 -719 Warszawa
(we rsj a elektron iczn a)

2. Mazowiecki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Badycka

11

0 A,

OO

-

716 Warszawa

3. ala - Prezydent m.st. Warszawy (2 egzemplarze)
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Rodzaje odpad6w niebezpiecznych przewidzianych do transportu

1

Kod
odpadu
16 02 09.

2

16 02 10.

3

16 02 11.

4

16 02 13*

5

16 02 15.

Transformatory i kondensatory zawierlqce PCB
Zu2yte urzqdzenia zawierajqce PCB albo nimi zanieczyszczone inne niZ transformatory
i kondensatorv zawieraiace PCB
Zu2yte urzqdzenia zawierlqce freony, HCFC, HFC
Zu2yte urzqdzenia zawierajqce niebezpieczne elementy inne niz transformatory i
kondensatory zawierajqce PCB, zu2yte urzqdzeniazawieralqce PCB albo nimi
zanieczyszczone inne ni2 transformatory i kondensatory zawierajqce PCB, zu2yte
urzadzenia zawieraiace freony, HCFC, HFC oraz wolny azbest
Niebezpieczne elementy lub czg5ci skladowe usunigte zzu2ytych urzqdzeft

6

16 06 01.

Baterie i akumulatory olowiowe

7.

16 06 02.

8

16 08 02.

9

17 01 06.

10

17 04 09*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
Zu2yte katalizatory zawierlqce niebezpieczne metale przej6ciowe lub ich
niebezpieczne zwiazki
Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
m ateri al6w ce ra m icznych i e le ment6w wypos a2enia zawier aiqce s u bsta ncj e
niebezpieczne
Od pad y meta i zanieczy szczone s u bsta ncj a m i n ie bezp ieczn ym i

11

17 o4 10*

12

20 01 33.

13

20 01 35.

14

20 01 21"

Kable zawierlqce ropQ naftowq, smolq i nne substancje niebezpieczne
Baterie i akumulatory lqcznie z bateriami i akumulatorami olowiowymi, niklowokadmowymi lub bateriami zawierajqcymi rlql oraz niesortowane baterie i akumulatory
zawieraiace te baterie
Zu2yte urzqdzenia elektryczne i elektroniczne inne niz lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierajqce rtgc i urzqdzenia zawierlqce freony, zawierajqce niebezpieczne
skladniki
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajqce rtg6

15

20 01 23"

Urzqdzenia zawieraj qce f reo ny

L.p.

Rodzaje odpad6w

I

{'*"'
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ZalqcznikNr 2 do Decyzii Nr YJ.........lOStzO'lz
Rodzaje odpad6w innych ni2 niebezpieczne przewidzianych do transportu
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L.p.

Kod
odpadu

Rodzaje odpad6w

I

0201u

Odpady twor4nru sztucznych (z wyQczeniem opakowah)

2

020110

Odpady metalowe

3.

03 01 05

Trociny, wi6ry, Scinki, drewno, plyta wiorowa ifomir niezawierajqce substancji niebezpiecznych

4

07 0213

Od pady tworzlnru sztucznych

5

07 02 80

Odpady z pzemyslu gumowego i produkQi gumy

6

08 03 18

Odpadowy toner drukarski niezawierajqcy substancj i niebezpiecznych

7

0901 10

8

090112

Aparaty fotograficzne jednorazowego u2ytku bez baterii
Aparaty fotograficzne jednorazowego u2ytku zawierajqce baterie inne ni2 otowiowe, niklowokadmowe lub rteciowe

I

10 02 80

Zgary z hutnic{rua 2elaza

10

10 03 02

Odpadowe anody

11

100511

12

10 06 02

Ko2u chy 2u2low e i zgary z prod ukcj i pie rwotnej i wtomej

13.

10 09 80

Wybrakowane wyroby 2eliwne

14

120101

Odpady z toczenia i pitowania 2elaza oraz jego stop6w

15

120102

Czqstki i pyly 2elaza oraz jego stopow

16.

120103

Od pady z

17.

120104

Czqstki i pyly metali nieZelaznych

18

120105

Odpady z toczenia ir,vygladzania twor4nru sZucznych

19

15 01 01

Opakowania z papieru itektury

20.

150102

Opakowania z tworzyw sztucznych

21.

15 01 03

Opakowania z drewna

22

15 01 04

Opakowania z metali

23

15 01 05

Opakowan ia wielomaterialowe

24

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

25

15 01 07

Opakowania zeszkla

26.

1601 16

Zbiomiki na gaz skroplony

27

160117

Metale Zelazne

28

1601 18

Metale niezelazne

29.

1601 19

Twozyrrua sztuczne

30

160120

Szklo

31

160214

32

16 02 16

33

16 06 04

Kozuchy 2u2loweizgary inne ni2 ko2uchy Zu2lowe izgary z vrrytopu o uda6ciwo5ciach palnych
lub vwdzielaiace w zetknieciu

zwodqgazy palne w

toeenia i pitowania metali niezelaznych

Zu2yte urzqdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 0213 (transformatory
i kondensatory zawierjqce PCB, zu2tlte uzqdzenia zawierajqce PCB albo nimi
zanieezyszc,zone inne niz transformatory i kondensatory zawieralqce PCB, zuAle uzqdzenia
zawierajqce freony, HCFC, HFC,zui$euzqdzeniazawieralqenwolny azbest, zui$e
uzqdzenia zawierlqe niebezpieczne elementy inne niZ transformatory
i kondensatory zawierajqce PCB, zu2fie uzqdzeniazawierajqce PCB albo nimi
zanieczyszc,zone inne ni2transformatory i kondensatory zawierlqce PCB, zuAleuzqdzenia
zawieraiace freony, HCFC, HFC)
Elementy usunigte zzuArtychuzqdzefi niezawierajqce niebezpiecznych element6w lub czgSci
sl<ladowvch usu nietvch z zuAtttt ch uzadzeh
Baterie alkaliczne (z vvylqczeniem baterii zawierajqcych rtq6)

:s

u

16 06 05

35.

16 08 01

36.

16 80 01

zu2fiych katalizator6w zanieczyszczonych substanciami niebezpiecznvmi)
Magnetyczne i optyczne no6niki informaQi

37.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remont6w

38

17 01 02

Gruz ceglany

39

17 01 03

Od pady nnych material6w ceram icznych i elementow wyposaZenia

40

17 01 07

41

17 01 81

Odpady z remont6w i pzebudowy drog

42

17 0201

Drewno

43

17

Inne baterie i akumulatory

ZuAle katalizatory zavaerfiqezloto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platyng (zrarylqczeniem

i

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiat6w ceramicznych
i

element6w vvyposazenia niezawieraiace substancii niebezpiecznvch

46.

0202 Szklo
17 0203 Twor4nrua sztuczne
17 0302 Mieszanki bitumiczne niezawierajqce smoly
17 UO1
Mied2, brg, mosiqdz

47.

17

0402 Aluminium

48

17

0403 Ol6w

49.

17

MM

Cynk

,50.

17

c405

Zelazo istal

51

17

0406 Cyna

52

17 0407

53

17

u

191201

Papier itektura

55

191202

Metale 2elazne

56.

191203

Metale niezelazne

57.

58

19120/ Twozyrrva
191205 Szklo

59.

191207

Drewno niezawieraj qce su bstanQi n iebezpiecznych

60.

191209

Mineraly (np. piasek, kamienie)

61

2001 01

Papier itektura

oz
63

200102 Szklo
200110 Odzie2

u

200134

4.
45.

M11

Mieszaniny metali
Kable niezawierajqce ropy naftowej, smofy iinnych substancji niebezpiecznych

sztuczne i guma

Baterie i akumulatory inne niz baterie i akumulatory lqcznie z bateriami i akumulatorami
olowiovrrymi, niklowo-kadmowymi lub bateriamizawierajqcymi rtq6 oraz niesoftowane baterie
i akumulatory zawieraiace

te baterie
Zu2fie uzqdzenia elektryczne i elektroniczne inne ni2zu2yte uzqdzeniaelektryczne
i elektroniczne inne niZ lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajqce rtq6 i uzqdzenia
zaWeraiace freony, zawieraiace niebezpieczne sktadniki

65

2001 36

66

20 01 38

Drewno

67

20 01 39

Twozyra sZuczne

68

200140

Metale

n

iezawierajqce substancj i n iebezpiecznych
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