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ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW 

 

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:  

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zawierający poniższe 

informacje:  

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów; 

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; 

3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu  

i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku; 

4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów; 

5) wskazanie  

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, 

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej 

masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym 

samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, 

c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym 

czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu 

magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu 

budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, 

d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub 

jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów; 

6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym 

wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis 

procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub 

urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej; 

7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby  

i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony 

środowiska; 

8) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie 

przetwarzania odpadów; 

9) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności 

objętej zezwoleniem; 

10) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 

zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była 

prowadzona; 
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11) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej  

i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń,  

w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – 

w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów; 

12) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 ustawy  w przypadku zezwoleń  

na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów, dotyczące: 

a) danych technicznych instalacji lub urządzenia, wraz ze wskazaniem rodzaju  

i typu (modelu) instalacji lub urządzenia, oraz nazwy i adresu lub siedziby 

producenta, 

b) dokładnego opisu procesu unieszkodliwiania z wyszczególnieniem wszystkich 

jego etapów, 

c) wskazania metody okresowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu 

unieszkodliwiania, 

d) wymagań dotyczących pojemników lub worków, w których odpady będą 

unieszkodliwiane w zgłaszanym rodzaju i typie (modelu) instalacji lub 

urządzenia, 

e) masy unieszkodliwianych odpadów w okresie roku; 

13) informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy w przypadku zezwoleń  

na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów 

wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich 

składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub 

zdrowia ludzi oraz dla środowiska, dotyczące: 

a) właściwości fizycznych łącznie z określeniem postaci (stała, szlam, płynna lub 

gazowa) oraz właściwości chemicznych, biochemicznych i biologicznych 

odpadów, 

b) toksyczności, trwałości fizycznej, chemicznej i biologicznej odpadów, 

c) akumulowania i biotransformacji składników odpadów w organizmach żywych 

lub osadach, 

d) podatności odpadów na zmiany fizyczne, chemiczne i biochemiczne oraz 

wzajemnego oddziaływania w danym środowisku z innymi substancjami 

organicznymi i nieorganicznymi, 

e) położenia geograficznego składowiska odpadów wraz z charakterystyką 

przyległych obszarów, 

f) sposobu opakowania oraz stosowanych sposobów ograniczania 

rozprzestrzeniania się odpadów, 

g) środków ostrożności podjętych w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska; 

14) proponowaną formę i wysokość roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy  

o odpadach – obowiązek nie dotyczy odpadów obojętnych; 

15) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 
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Załączniki do wniosku: 

1) zaświadczenie o niekaralności: 

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą, 

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza 

odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej 

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 

163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny; 

2) zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko 

środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r.  

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

3) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone 

w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191; 

4) oświadczenie, że w stosunku do: 

a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a, 

b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka 

zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego 

działalność gospodarczą jako osoba fizyczna 

- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia  

na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia  

na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono 

administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194; 

5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej 

posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady 

nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego  

w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia  

na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia  

na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono 

administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194. 

 

Oświadczenia wskazane w pkt 3 - 5 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia 

w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej  

za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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6) do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych 

lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych polegającego na ich unieszkodliwianiu 

dołącza się: 

a) oryginały wyników badań mikrobiologicznych procesu unieszkodliwiania  

w danej instalacji lub urządzeniu z podaniem dokładnego opisu użytej metody 

badania lub kopie tych wyników potwierdzone za zgodność z oryginałem; 

b) instrukcję obsługi instalacji lub urządzenia uwzględniającą wymagania 

dotyczące przeglądu technicznego; 

7) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 

ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został 

uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane. 

8) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, 

obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione  

z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany 

przez: 

a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa  

w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

- w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo 

regionalny dyrektor ochrony środowiska, 

b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem 

właściwym jest starosta; 

c) postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej uzgadniające operat przeciwpożarowy; 

Przepisów dotyczących wykonania operatu przeciwpożarowego nie stosuje się  

w przypadku zezwoleń na przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów 

niepalnych. 

9) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

na środowisko, chyba że uzyskanie tej decyzji w świetle powyższej ustawy nie jest 

wymagane; 

10) dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 

 

Do wniosku o zezwolenie na: 

1) przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie 

przekształconych, 

2) przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania 

odpadów komunalnych 
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- posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument 

potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania 

albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy  

o odpadach. 

 

II. OPŁATA SKARBOWA:  

 

Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji  

na konto Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz PKO BP 

SA Oddział I w Grudziądzu - nr konta: 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595 w wysokości  

616,00 zł. W przypadku gdy z wnioskiem o wydanie zezwolenia występuje 

pełnomocnik bądź prokurent wnioskodawcy, do wniosku należy również dołączyć 

dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem wpłaty opłaty 

skarbowej w wysokości 17,00 zł, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o opłacie 

skarbowej.  

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

 

Termin załatwienia określony jest przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego tj. jeden miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie 

skomplikowanych – dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia 

pełnego wniosku koncesyjnego (art. 35 § 3 k.p.a.). Do wyżej określonego terminu  

nie wlicza się czasu przewidzianego w przepisach prawa dla dokonania określonych 

czynności (opinia, uzgodnienie) oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony 

albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.). 

 

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 

 

• bezpośrednio:  

w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Grudziądzu,  

ul. Małomłyńska 1,  

86-300 Grudziądz, pokój 220 

• za pośrednictwem poczty na adres:  

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 

ul. Małomłyńska 1,  

86-300 Grudziądz 

• w formie dokumentu elektronicznego w trybie art. 63 § 3a Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  
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V. TRYB ODWOŁAWCZY:  

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu  

za pośrednictwem Starosty Grudziądzkiego w terminie 14 dni od daty otrzymania 

decyzji.  

 

VI. UWAGI:  

 

1) W przypadku braku kompletu wymaganych informacji i dokumentów wnioskodawca 

zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez organ. 

2) W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia 

zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 

środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego 

składu chemicznego i właściwości odpadów. 

3) Poprzez przetwarzanie odpadów rozumie się procesy odzysku  

lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk  

lub unieszkodliwianie. 

4) W ramach zbierania odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, 

które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy 

maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być 

magazynowane w okresie roku, określonej w zezwoleniu na zbieranie odpadów  

lub zezwoleniu na przetwarzanie odpadów lub pozwoleniu na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

5) Zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jest wydawane po przeprowadzeniu przez 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego 

organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc 

magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów,  

w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. 

Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska nie stosuje się gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy 

przygotowania do ponownego użycia. 

6) Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez 

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, 

obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których 

ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań 

określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie 

zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie 

przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu,  

o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach. 

Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta 

powiatowego(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej nie stosuje się w przypadku 
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zezwoleń na przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych 

oraz odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia. 

6) Załącznik nr 1 do ustawy o odpadach 

 

NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ PROCESÓW ODZYSKU 

 

R1  Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii(*) 

R2  Odzysk/regeneracja rozpuszczalników 

R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako 

rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy 

przekształcania)(**) 

R4  Recykling lub odzysk metali i związków metali 

R5  Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych(***) 

R6  Regeneracja kwasów lub zasad 

R7  Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń 

R8  Odzysk składników z katalizatorów 

R9  Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów 

R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę 

stanu środowiska 

R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów 

wymienionych w pozycji R1-R10 

R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów 

wymienionych  

w pozycji Rl-R11(****) 

R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych  

w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) 
 

*)  Pozycja obejmuje również spalarnie odpadów przeznaczone do przetwarzania 

stałych komunalnych odpadów, pod warunkiem że ich efektywność energetyczna 

jest równa lub większa niż: 

- 0,60 dla działających instalacji, które otrzymały zezwolenie zgodnie ze stosownymi 

przepisami wspólnotowymi obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 2009 r., 

- 0,65 dla instalacji, które otrzymały zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r., przy 

zastosowaniu następującego wzoru: 

Efektywność energetyczna = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)), 

gdzie: 

Ep - oznacza ilość energii produkowanej rocznie jako energia cieplna lub 

elektryczna; oblicza się ją przez pomnożenie ilości energii elektrycznej przez 2,6,  

a energii cieplnej wyprodukowanej w celach komercyjnych przez 1,1 (GJ/rok), 

Ef - oznacza ilość energii wprowadzanej rocznie do systemu, pochodzącej  

ze spalania paliw biorących udział w wytwarzaniu pary (GJ/rok), 
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Ew - oznacza roczną ilość energii zawartej w przetwarzanych odpadach, obliczanej 

przy zastosowaniu dolnej wartości opałowej odpadów (GJ/rok), 

Ei - oznacza roczną ilość energii wprowadzanej z zewnątrz z wyłączeniem Ew i Ef 

(GJ/rok), 

0,97 - jest współczynnikiem uwzględniającym straty energii przez popiół denny  

i promieniowanie. 

Wzór ten stosowany jest zgodnie z dokumentem referencyjnym dotyczącym 

najlepszych dostępnych technik dla termicznego przekształcania odpadów. 

Wynik wzoru na efektywność energetyczną mnoży się przez współczynnik 

korekcyjny związany z klimatem (CCF), jak pokazano poniżej: 

1) CCF dla działających instalacji, które otrzymały zezwolenie zgodnie  

z prawodawstwem unijnym obowiązującym przed dniem 1 września 2015 r.: 

CCF = 1, jeżeli HDD ≥ 3 350 

CCF = 1,25, jeżeli HDD ≤ 2 150 

CCF = - (0,25/1 200) x HDD + 1,698, kiedy 2 150 < HDD < 3 350 

2) CCF dla instalacji, które otrzymały zezwolenie po dniu 31 sierpnia 2015 r., oraz 

dla instalacji, o których mowa w pkt 1, po dniu 31 grudnia 2029 r.: 

CCF = 1, jeżeli HDD ≥ 3 350 

CCF =1,12, jeżeli HDD ≤ 2 150 

CCF = - (0,12/1 200) x HDD + 1,335, kiedy 2 150 < HDD < 3 350 

(Uzyskaną wartość CCF zaokrągla się do trzech miejsc po przecinku). 

Za wartość HDD (stopniodni grzania) uznaje się średnią wartości rocznych HDD  

dla lokalizacji obiektów przekształcania termicznego z 20 kolejnych lat przed rokiem, 

za który oblicza się CCF. Aby obliczyć wartość HDD, należy zastosować poniższą 

metodę ustanowioną przez Eurostat: HDD wynosi (18°C - Tm) x d, jeżeli Tm nie 

przekracza 15°C (wartość progowa dla ogrzewania), oraz zero, jeżeli Tm wynosi 

powyżej 15°C, przy czym Tm jest to średnia (Tmin + Tmax)/2 temperatura 

zewnętrzna z okresu d dni. Obliczenia należy wykonywać codziennie (d = 1), sumując 

wyniki do roku. 

 
(**)  Pozycja obejmuje również zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników 

jako odczynników chemicznych. 
(***) Pozycja obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling 

nieorganicznych materiałów budowlanych. 
(****) Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne 

poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, 

kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, 

przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed 

poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1-R11. 

 

7) Załącznik nr 2 do ustawy o odpadach  
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NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ PROCESÓW UNIESZKODLIWIANIA 

 

D1  Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.) 

D2  Przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych  

lub szlamów w glebie i ziemi itd.) 

D3  Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej 

pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstających 

komór itd.) 

D4  Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów  

w dołach, poletkach osadowych lub lagunach itd.) 

D5   Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np.  

umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych  

i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.) 

D6  Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów 

D7  Odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz 

D8  Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika,  

w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które  

są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów 

wymienionych w poz. D1-D12 

D9  Obróbka fizyczno-chemiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego 

załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny 

unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych 

w pozycjach D1-D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.) 

D10  Przekształcanie termiczne na lądzie 

D11  Przekształcanie termiczne na morzu(*) 

D12  Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach itd.) 

D13 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów 

któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D12(**) 

D14 Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów 

wymienionych w pozycjach D1-D13 

D15 Magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych  

w pozycjach D1-D14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy 

odpadów) 

(*)  Ten proces jest zabroniony na mocy przepisów UE i konwencji 

międzynarodowych. 

(**)  Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod D, mogą tu być uwzględnione procesy 

wstępne poprzedzające unieszkodliwienie, w tym wstępna obróbka, jak  

np. sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulacja, suszenie, rozdrabnianie, 

kondycjonowanie lub separacja przed poddaniem któremukolwiek spośród 

procesów wymienionych w pozycjach D1-D12. 


