
 
Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do odzysku  

w RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. w Jedliczu 
 
 

*odpady niebezpieczne  
  

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

sztucznych  
12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali  

i tworzyw  sztucznych 
12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawie rające chlorowców  

(z wył ączeniem emulsji i roztworów)  
13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wył ączeniem olejów jadalnych                   oraz gru p 05, 12, 19) 
13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne 

13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne nie zawieraj ące zwi ązków chlorowcoorganicznych  
13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne  
13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegaj ące biodegradacji  
13 01 13* Inne oleje hydrauliczne  

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawieraj ące zwi ązków chlorowcoorganicznych  
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarow e 
13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo uleg ające biodegradacji  
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  

13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 
13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizol atory oraz no śniki ciepła  

nie zawieraj ące zwi ązków chlorowcoorganicznych  
13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroiz olatory oraz no śniki ciepła  

inne ni Ŝ wymienione w 13 03 01  
13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz  nośniki ciepła łatwo ulegaj ące biodegradacji  
13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory  oraz no śniki ciepła  

13 04 Oleje zęzowe 
13 04 01* Oleje zęzowe ze statków Ŝeglugi śródl ądowej 
13 04 02* Oleje zęzowe z nabrze Ŝy portowych  
13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich  

13 05  Odpady z odwadniania olejów  w separatorach 
13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów  w separatorach  

13 08 Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach 
13 08 99* Inne nie wymienione odpady  

16 Odpady nie ujęte w innych grupach 
16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych  

i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) 
16 07 08* Odpady zawieraj ące rop ę lub jej produkty  
 


