
ODPADY PRZEMYSŁOWE 
 
 
I. Wprowadzenie 
 

Odpady (def) stanowią zagrożenie dla wszystkich komponentów środowiska, powierzchni 
ziemi, hydrosfery, biosfery i atmosfery. Zagrożenia te zasadniczo występują we wszystkich 
fazach gospodarki odpadami, tj. w czasie ich wytwarzania i gromadzenia (def), ich transportu, 
utylizacji i unieszkodliwiania (def), jak również w czasie ich składowania (def). Racjonalna 
gospodarka odpadami należy do priorytetowych kierunków szeroko rozumianej ochrony 
środowiska, nie tylko w państwach wysoko rozwiniętych, ale także w wielu innych, m.in. w 
Polsce. Ważnym etapem na drodze do całkowitego uporządkowania problemu racjonalnego 
zarządzania i gospodarowania odpadami jest przyjęta z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawa o 
odpadach (dz. U. Z dnia 20 czerwca 2001 r.). Ustawa ta wprowadziła klasyfikację odpadów 
(tabela 1) opartą na Europejskim Katalogu Odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych 
(def) (KATALOG) (Roz. Ministra Środ. z dn. 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów). 
Listę odpadów niebezpiecznych ustalono poprzez oznakowanie odpadów niebezpiecznych w 
ww. katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” przy kodzie rodzaju odpadu.  
Ustawa ta ułatwia pozyskiwanie danych o odpadach, poprzez nałożenie obowiązku 
prowadzenia ewidencji zarówno przez wytwarzającego jak i odbiorcę odpadów (def) (rys. 1). 
 
 Odpady przemysłowe stanowią ponad 90 % całkowitej ilości odpadów wytwarzanych w 
Polsce; w 1999 roku ilość wytworzonych odpadów przemysłowych (tabela 2, rysunek 2) 
wynosiła 126,3 mln Mg, z czego odpady górnicze z kopalń i zakładów przeróbczych stanowiły 
ok. 50 mln Mg. Ponad 80 % ilości odpadów przemysłowych w Polsce wytwarzanych jest przez 
przemysł wydobywczy, głównie górniczy, oraz przemysł energetyczny i hutniczy (tabela 3, 
rysunek 3). Dlatego też w województwach: śląskim, dolnośląskim i małopolskim, w których 
zlokalizowany jest przemysł wydobywczy, metalurgiczny i energetyczny, wytwarzana jest 
największa ilość odpadów (rysunek 4).  
 

Z wytworzonej w 1998 roku ilości odpadów, 68,9 % zostało wykorzystane, 0,6 % 
unieszkodliwione (def) i 30,5 % składowane (def) (rysunek 5). Ilość wytwarzanych odpadów 
niebezpiecznych (def) w ostatnich latach wyraźnie (ok. 5-krotnie) się zmniejszyła (rysunek 6), a 
największa ich ilość generowana jest w województwie małopolskim (rysunek 7). 
 

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów zależy od typu surowców i stosowanej technologii 
produkcji, postępu technicznego, konsumpcji dóbr materialnych oraz kultury i etyki ekologicznej. 
Każdy nie zagospodarowany i nie mający określonego przeznaczenia produkt (surowiec, 
materiał, produkt finalny) nabywa właściwości odpadu. Każdy odpad staje się surowcem lub 
materiałem z chwilą jego zagospodarowania lub przeznaczenia do zagospodarowania (patrz 
Definicje). 
 

Dla pełnej charakterystyki odpadów koniecznym jest określenie: 
 

1. źródeł, warunków i wielkości wytwarzanych odpadów, 
2. pełnej charakterystyki właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych, 
3. toksykologicznego zagrożenia dla środowiska, 
4. możliwości utylizacji odpadów z uwzględnieniem warunków technologicznych i 

ekonomicznych, 
5. sposobów przetwarzania odpadów w formie nie zagrażającej środowisku, 
6. geologiczno-technicznych uwarunkowań składowania odpadów. 
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II. Klasyfikacja odpadów 
 
 

Klasyfikacja odpadów może być różna i zależy ona od kryterium przyjętego spośród wielu, a 
mianowicie: źródło ich powstawania, skład i właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne, 
masowość wytwarzania i ich użyteczność, szkodliwość dla środowiska. 

 
Przyjmując jako kryterium źródło ich powstawania odpady podzielono na 20 grup (tabela 1): 

 
Grupa - ujmuje odpady o wspólnym pochodzeniu i wynikających stąd właściwościach. 
Podgrupa  - ujmuje odpady bliskie pod względem głównego(-ych) składnika (-ów) i właściwości. 
Rodzaj - odpadu, któremu przypisano odpowiedni kod sześciocyfrowy, określa specyficzne właściwości odpadu.  
 

Katalog odpadów stanowi załącznik (KATALOG) do Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 27 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). W wymienionych grupach wyróżnia się 
podgrupy oraz rodzaje odpadów, a każda z nich posiada odpowiedni kod. Lista odpadów 
niebezpiecznych ustalona została poprzez oznakowanie odpadów niebezpiecznych w katalogu 
odpadów indeksem górnym „*” przy kodzie rodzaju odpadów 

 
Spośród wymienionych 20 grup odpadów (tabela 1), scharakteryzowane zostaną te, które 

wytwarzane są w przemyśle chemicznym, wydobywczym i przetwórstwie surowców 
mineralnych, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych odpadów niebezpiecznych. Składniki 
odpadów, które kwalifikują je jako odpady niebezpieczne zamieszczono w  (tabeli 4). 
 
 
Literatura wykorzystana 
 
[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.(Dz.U.01.62.628 z dn. 20 czerwca 2001 r.). 
[2] Jednolita klasyfikacja odpadów. Aleksandrowicz A., Borkiewicz j., Kempka E., Mieczkowska E., Morgen-Lewińska 
E., Polkowski J., Sieja L., Siuta J., Szpadt R., Wasiak G., Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1993. 
[3] Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 
[5] GUS Ochrona Środowiska, 2000. 
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III. Odpady Przemysłu Miedziowego wytwarzane przy eksploatacji i przeróbce  
rud miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. 

 
III.1. Wprowadzenie 

 
Z produkowanej całkowitej ilości miedzi w Europie, ok. 30 % przypada na Polskę. W Polsce 

jedynym przedsiębiorstwem zajmującym się wydobyciem i przetwórstwem rud miedzi, a 
równocześnie jednym z największych w kraju jest KGHM Polska Miedź S.A. Należą do niego 
trzy kopalnie (Polkowice, Lubin, Rudna), zakłady przeróbcze rud i trzy huty miedzi (Głogów, 
Legnica, Cedynia) o łącznej produkcji ponad 400 tys. Mg miedzi elektrolitycznej rocznie. 
 

Eksploatacja rud miedzi, jej przeróbka i proces hutniczy powodują, że wytwarzane są duże 
ilości odpadów zarówno stałych jak i ciekłych, a także gazowych (rysunek 8); które generują 
wysokie koszty środowiskowe. Koszty odprowadzania odpadów do środowiska mają tendencję 
systematycznego wzrostu, przy czym największy dotyczy opłat za składowanie odpadów 
stałych (rysunek 9).  
 

W KGHM Polska Miedź wytwarzanych jest 95 rodzajów odpadów należących do 12 grup: 
01, 03, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 (tabela 5, rysunek 10 i 11), w tym wiele odpadów 
niebezpiecznych (tabela 6, patrz KATALOG), m.in., kwas siarkowy, żużle i szlamy 
ołowionośne. Ilość wytwarzanych odpadów rocznie to ponad 25 milionów Mg, z czego odpady 
niebezpieczne stanowią 0.4 %. Ponad 78 % wytwarzanych odpadów jest składowana, ok. 20 % 
wykorzystywana gospodarczo (rysunek 12). 
 

Wytwarzane w przemyśle miedziowym odpady można podzielić na: 
 

• specyficzne: skała płonna z robót górniczych oraz odpady flotacyjne, żużle szybowe, 
żużle granulowane, pyły ołowionośne, żużle z pieców Doerschla, szlamy ołowionośne. 

 
• niespecyficzne: popioły i żużle z elektrociepłowni, osady z oczyszczalni ścieków, 

odpady ceramiczne i budowlane, masy formierskie, złom żelazny, zużyte wykładziny 
gumowe, miazga drzewna, makulatura, zużyte oleje i in. 

 
III.2. Charakterystyka odpadów i ich zagospodarowanie 

 
 Z całkowitej ilości wytwarzanych odpadów istotne znaczenie mają te, które powstają 
podczas kolejnych procesów oddzielania materiału użytecznego z wydobytego surowca na 
poszczególnych etapach głównego ciągu technologicznego. 
 

IIII.2.1. Odpady flotacyjne (kod 010380∗) 
 

Odpady flotacyjne są dominującym rodzajem odpadów wytwarzanych w KGHM w procesie 
flotacyjnego wzbogacania rud miedzi i stanowią one około 94 % masy wytwarzanych odpadów. 
Są to odpady mineralne (bardzo rozdrobniona skała płonna), obojętne dla środowiska, 
nieszkodliwe dla zdrowia. Odpady te wytwarzane są w ilości około 24 milionów Mg/rok i 
deponowane są na składowisku „Żelazny Most”, o powierzchni około 15 km2 i pojemności 350 
milionów m3. Składowisko to należy do największych tego typu obiektów hydrotechnicznych na 
świecie, zlokalizowanych w rejonie o bogatej infrastrukturze powierzchni i dużym zaludnieniu. 
Do tej pory na składowiskach przemysłu miedziowego zdeponowano ponad 500 milionów Mg 
tych odpadów. 
 
Skład granulometryczny.  
 

W składzie granulometrycznym odpadów wytwarzanych z rudy piaskowcowej przeważa 
frakcja ziarnowa poniżej 0.06 mm, której udział waha się w granicach 62 – 66 %, natomiast 
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ilość grubszej frakcji ziarnowej powyżej 0.2 mm wynosi ok. 8 %. Odpady węglanowe są bardziej 
drobnoziarniste, a udział wymienionych frakcji ziarnowych wynosi odpowiednio 90 % i ok. 3 %.  
 
Właściwości chemiczne i mineralogiczne  
 
 Proces flotacji polega na odzyskaniu z rudy przede wszystkim minerałów miedzi oraz 
innych minerałów siarczkowych, które charakteryzują się wystarczająco wysoką flotowalnością. 
Zawartość tych minerałów w rudzie jest stosunkowo niska, stąd odpady flotacyjne zarówno pod 
względem składu chemicznego (tabela 7), jak i mineralogiczno-petrograficznego zbliżone są do 
surowca poddawanego procesowi flotacji. 
 
Skład chemiczny i mineralogiczny odpadów flotacyjnych  
 
Skład chemiczny mineralogiczny odpadów flotacyjnych zależy od typu rudy. W odpadach powstałych w 
wyniku procesu flotacji rudy piaskowcowej (ZWR „Rudna” i „Lubin”) przeważa kwarc – 44.4 %, a w 
mniejszej ilości występują minerały węglanowe tj. dolomit – 29.9 % i kalcyt – 7.7 %. Odpady 
piaskowcowe zawierają około: 50 % SiO2, 13 % CaO i 5 % MgO, natomiast drobnoziarniste odpady 
węglanowe (ZWR Polkowice) zawierają około 24 % CaO, 20 % SiO2 i powyżej 5 % MgO (tabela 7). 
 
W wyniku flotacji rudy węglanowej (ZWR „Polkowice”) w odpadach flotacyjnych przeważają węglany, 
a mniej jest kwarcu. Odpady flotacyjne z uwagi na swój skład tj. kwarc – węglany – 
krzemiany/glinokrzemiany 
należą do stosunkowo mało uciążliwych dla środowiska. Obecność węglanów wpływa na ich dobre 
zdolności buforowe, stąd ich lekko zasadowy charakter; pH zmienia się od 7.5 do 8.5. Odpady te 
zawierają również pewne ilości metali ciężkich, które występują głównie w formie prostych lub 
mieszanych siarczków.  
 
Miedź występuje w formie:  

• chalkozynu – Cu2S,  
• bornitu - Cu5FeS4,  
• chalkopirytu – CuFeS2,  
• kowelinu – CuS.  

 
Ołów występuje głównie w postaci galeny – PbS, a cynk i nikiel w formie siarczków oraz krzemianów. 
 
Odpady flotacyjne zawierają pewne ilości pierwiastków śladowych (tabela 7): 
 

• 0.10 – 0.21 % Cu  
• 0,013 – 0.030 % Pb  
• 0.53 – 0.86 % Fe  
• 10-5 – 10-3 % As, Cd, Zn, Ni, Mo i V.  

 
Pomiary zawartości 226Ra i 228Th wykazały ich średnie stężenie odpowiednio 46 i 12 Bq/kg, co jest 
porównywalne z ilością tych pierwiastków w glebach Polski i świata. 
 
 
 
 
Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów flotacyjnych 
 
Rozbudowa składowiska „Żelazny Most”.  
 

Wytwarzane odpady flotacyjne, głównie tj. ok. 65 % wykorzystywane są do rozbudowy 
składowiska „Żelazny Most”. Frakcja gruboziarnista wykorzystywana jest do nadbudowy zapór 
składowiska. W ostatnich latach najdrobniejszą frakcję odpadów stosuje się do uszczelniania 
dna składowiska. W ciągu roku w strefie akwenu z drobnoziarnistych odpadów, 
doprowadzanych w głąb czaszy składowiska systemem hydrotransportu, osadza się warstwa o 
miąższości ok. 1,0 m, na powierzchni od 600 do 800 ha. Do uszczelniania dna dodatkowo 
stosowana jest najdrobniejsza frakcja ziarnowa odpadów z rud piaskowcowych, osadzająca się 
na obrzeżu plaż i w akwenie. Dzięki uszczelnianiu czaszy w dużym stopniu zredukować można 
proces infiltracji zmineralizowanych wód nadosadowych w podłoże składowiska, co zapobiega 
zanieczyszczaniu wód podziemnych oraz niekorzystnym zmianom stosunków wodnych w 
otaczających glebach. Ten sposób wykorzystywania odpadów flotacyjnych powoduje, że ich 
ilość gromadzona na powierzchni stale wzrasta. 
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Oddziaływanie na środowisko. 
 

Testy wymywania wskazują, że zawarte w odpadach metale ciężkie występują raczej w 
mało mobilnych formach, stąd ich przenikanie do wód podziemnych jest niewielkie. Istnieje 
jednak problem zanieczyszczania gleb wokół zbiornika odpadów. Obszerne plaże, suchych, 
drobnoziarnistych odpadów sprzyjają przenoszeniu frakcji pylastej, zawierającej metale ciężkie i 
krzemionkę. Obserwowane „burze pyłowe” znad zbiornika mogą przy silnych wiatrach (10 – 15 
m/s) osiągać wysokość kilkuset m nad poziomem zbiornika i zasięg do 8 km. Przeprowadzone 
badania wykazały, że otaczające składowisko gleby zawierają podwyższone ilości miedzi i 
ołowiu oraz selenu, manganu, kadmu i cynku, te ostatnie w ilościach nie koniecznie 
wskazujących na pochodzenie ze zbiornika. 
  
 
Zastosowanie w budownictwie.  
 

Skład chemiczny odpadów flotacyjnych, w których przeważają tlenki SiO2 i CaO zachęca 
do ich wykorzystania w budownictwie. Prowadzone od wielu lat badania wykazały brak 
opłacalności ich wykorzystania m.in. do produkcji cementu, kruszyw porowatych, betonu 
komórkowego czy pianobetonu. Pomimo, iż na wykorzystanie odpadów flotacyjnych w 
budownictwie uzyskano atest Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, to możliwość 
wykorzystania tylko kilkuset ton odpadów rocznie stanowi o nieopłacalności tych przedsięwzięć.  
 
Produkcja betonitów górniczych i betonu.  
 

Jednym z istotnych zastosowań była próba wykorzystania odpadów flotacyjnych w 
mieszaninie z popiołami z elektrociepłowni, do produkcji nowego materiału budowlanego tj. do 
wyrobu tzw. betonitów górniczych. Są one bowiem tańsze, oraz o ok. 30 % lżejsze od 
tradycyjnych wyrobów ze żwirobetonu, przy podobnych parametrach wytrzymałościowych, stąd 
znacznie łatwiejsza budowa konstrukcji górniczych. Odpady te mogą być także wykorzystywane 
do produkcji betonu ciężkiego, zmniejszając jego porowatość.  
 
Budownictwo drogowe.  
 

Wydaje się, że w związku z szerokim programem budowy dróg szybkiego ruchu i 
autostrad, może to być ważny kierunek zagospodarowania znaczących ilości odpadów 
flotacyjnych. Badania prowadzone od wielu lat wskazują, że odpady te mogą być wykorzystane 
do produkcji mączki mineralnej – składnika mas bitumicznych stosowanych w budownictwie 
drogowym. Wadą tego procesu jest konieczność suszenia odpadów o wysokiej wilgotności. 
Trwałość nawierzchni zbudowanych z takiego materiału jest większa niż dla tradycyjnie 
produkowanych mączek - głównie z drobnoziarnistych skał wapiennych (dolomit, anhydryt) czy 
magmowych (granit, sjenit, dioryt, bazalt). Możliwości wykorzystania odpadów flotacyjnych w 
drogownictwie wraz z ilościowym zapotrzebowaniem przedstawiono w (tabeli 8). 
 
Neutralizacja odpadowego kwasu siarkowego.  
 

Odpady flotacyjne mogą być wykorzystywane do neutralizacji odpadowego kwasu 
siarkowego, powstającego jako produkt uboczny w hutnictwie miedzi. Próbne badania 
wykazały, że do tego celu nadają się najlepiej odpady ZWR Polkowice, zawierające 
podwyższoną ilości minerałów węglanowych. Odpady te mogą zastąpić tradycyjną metodę 
neutralizowania wapnem wytwarzanych kwasów. 
 
Zastosowanie w górnictwie.  
 

Odpady flotacyjne mogą być wykorzystane w niektórych technologiach górniczych: (1) 
doszczelniania zrobów zwałowych, (2) podsadzania pustki poeksploatacyjnej oraz (3) 
technologii lityfikacji.  
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Opis metody doszczelniania starych zrobów zawałowych. 
 
Eksploatacja złoża rud miedzi w LGOM powoduje powstawanie znaczącej ilości pustek, 
zwiększając ich dotychczasową kubaturę (łącznie szacuje się ok. 10 mln m3/rok), a ok. 80% 
pustek powstaje podczas eksploatacji złoża systemami bez stosowania podsadzki. Potwierdzone 
występowanie pustek wewnątrz gruzowiska wieloletniego zawału powoduje, że technologia 
doszczelniania starych zrobów zwałowych ma szansę na jej wykorzystanie w skali przemysłowej. 
Doszczelnianie starych zrobów zwałowych w tych kopalniach będzie polegało na wypełnieniu 
wolnych przestrzeni gruzowiska zwałowego medium doszczelniającym na bazie odpadów 
drobnoziarnistych, głównie odpadów flotacyjnych rud miedzi. Oczekuje się, że zagęszczone 
odpady modyfikowane innymi materiałami również odpadowymi, będą ulegać zestaleniu w 
przestrzeni międzyziarnowej gruzowiska. Skuteczność takiej metody zależy od szeregu 
czynników, np. rodzaju gruzowiska zawałowego, jego porowatości, grubości i nachylenia 
wybieranego złoża, dostępnosći zrobów i stopnia ich zaciśnięcia, właściwości penetracyjnych i 
migracyjnych mieszaniny, oraz od zastosowanej technologii doszczelniania, szczególnie sposobu 
zasilania zrobów. Efektem doszczelniania zrobów będzie ograniczenie deformacji górotworu 
nadzłożowego, stąd i powierzchni.  
Możliwość zagospodarowania znacznych ilości odpadów drobnoziarnistych w powyższej 
technologii spowodowała, że wszystkie kopalnie LGOM zdecydowały się na jej stosowanie. 
Przeprowadzone badania chemiczne i technologiczne wykazały możliwość i przydatność 
stosowania dodatków modyfikujących właściwości mieszanin doszczelniających (np. popiołu 
lotnego ze spalania węgla kamiennego), za wyjątkiem „reagipsów”. 
 
 
 
Wdrożone technologie zagospodarowania odpadów flotacyjnych  
 
 Z wytworzonych w 1997 roku ponad 23 milionów Mg odpadów flotacyjnych, 58 % co 
stanowi13 339 023 Mg wykorzystano na składowisku:  
 

• Do nadbudowy zapór składowiska, głównie lubińskie gruboziarniste odpady 
piaskowcowe w ilości ok. 45 % i odpady z Rudna – namywane na tzw. plaże w ilości ok. 
30 % rocznej ilości wytwarzanej, co stanowi łącznie 8 526 642 Mg.  

 
• Do uszczelniania dna składowiska, wykorzystywane są głównie drobnoziarniste, 

węglanowe odpady z ZWP „Polkowice”, mieszane z odpadem po neutralizacji kwasu 
siarkowego w ok. 85 % ich rocznej wytwarzanej ilości, tj. 4 812 399 Mg. Do 
uszczelniania dna wykorzystuje się ok. 25 – 30 % wytwarzanych rocznie ilości odpadów 
piaskowcowych z Lubina i Rudnej. 

 
 

• Do neutralizacji kwasu siarkowego wytwarzanego w hutnictwie miedzi 
wykorzystywane są odpady flotacyjne ze wzbogacania rud kopalni Polkowice – 
Sieroszowice, w instalacji o wydajności 38 000 Mg kwasu rocznie. Końcowym odpadem 
tego procesu są głównie odpady flotacyjne zubożone w udział w nich węglanów, które 
razem z innymi odpadami flotacyjnymi odprowadzane są na składowisko „Żelazny 
Most”. 

 

IIII.2.2. Żużle hutnicze (grupa 10) 
 
Żużle hutnicze - szybowe i granulowane  
 

Odpady te powstają w trakcie pirometalurgicznej przeróbki koncentratów miedziowych, a 
pod względem ilości stanowią drugą grupę odpadów wytwarzanych w przemyśle miedziowym.  

 
Żużle szybowe powstają w procesie przetopu koncentratów miedzi w piecach 

szybowych w hutach Głogów I i Legnica. Wytwarzają one rocznie około 770 000 Mg żużla 
szybowego (rysunek 13a). Żużel granulowany, wytwarzany w ilości 300 000 – 350 000 Mg 
rocznie, powstaje w wyniku granulowania w strumieniu wody żużla odbieranego podczas 
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odmiedziowania w piecu elektrycznym żużla z pieca zawiesinowego w hucie Cu Głogów II 
(rysunek 14).  
 

Przychód żużli pomiedziowych wynosi około 1.3 milionów ton rocznie i żużle te są 
prawie w całości wykorzystywane. Na składowiskach zgromadzone jest ok. 9.0 milionów ton 
(rysunek 13b). Żużel pomiedziowy w zależności od czasu i sposobu krzepnięcia ma strukturę 
krystaliczną lub szklistą.  
 
Skład chemiczny.  
 

Żużel ten składa się z takich głównych składników jak: SiO2, Al2O3, FeO, CaO, MgO 
stanowiących około 95 % masy.  
 
Wykorzystanie.  
 

Żużel pomiedziowy wykorzystywany jest po przeróbce w kruszarkach jako kruszywo 
sortowane o granulacji 0 - 600 mm. Spełnia ono wymogi przydatności jako kruszywa do betonu 
do wykonywania nawierzchni drogowych i kolejowych oraz nasypów. Gęstość właściwa 
kruszywa żużlowego wynosi 3.15 g/cm3, objętościowa w stanie luźnym 1.54 g/cm3 a w stanie 
zagęszczonym 1.81 g/cm3. Kruszywo z żużla pomiedziowego pod względem cech fizyko-
mechanicznych odpowiada wysokiej jakości kruszywom bazaltowym. Żużel pomiedziowy może 
też mieć inne zastosowania (wełna mineralna, płytki elewacyjne, materiały budowlane itp.). 
 

IIII.2.3. Odpady niebezpieczne 
 
 Odpady niebezpieczne związane z procesami odpylania i neutralizacji gazów 
odprowadzanych z procesów technologicznych, często mogą być wykorzystane jako surowce 
wtórne, a ich część jest lokowana na składowisku (rysunek 15a i 15b). Do tego typu odpadów 
należą (patrz KATALOG): 
 

• koncentraty ołowionośne z pieców szybowych z mokrego odpylania gazów (MOG) z 
pieców szybowych, zawierające ok. 40 % ołowiu, wytwarzane w ilości ok. 35 000 Mg 
rocznie;  

 
• koncentraty ołowiowe z pieca konwertorowego, powstające po odpyleniu gazów z 

procesu konwertorowania kamienia miedziowego w hutach Legnica i Głogów I, oraz 
koncentrat Pb/Zn z huty Głogów II, wytwarzane w ilości 13 000 Mg rocznie; 

 
• odpady z hutnictwa ołowiu, powstające w procesie przetopu uzyskiwanych 

odpadowych koncentratów ołowiowych, przerabiane na ołów surowy w piecach 
Deorschla Wydziału Metali Towarzyszących huty Głogów. Powstający w ilości ok. 22000 
Mg/rok żużel z uwagi na wysoką zawartość ołowiu jest odpadem niebezpiecznym, w 
całości wykorzystywanym jako topnik podczas przetopu koncentratów miedzi w piecach 
szybowych.  

 
• odpadowy kwas siarkowy  
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IV. DEFINICJE 
 
Odpady 
oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w 
załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich 
pozbycia się jest obowiązany. 
  
Odpady niebezpieczne 
są to odpady: 1) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A 
załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w 
załączniku nr 4  do ustawy lub 2) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na 
liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w 
załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w 
załączniku nr 4  do ustawy.  
 
Gospodarowaniu odpadami 
rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również 
nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. 
 
Komunalne osady ściekowe 
rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz 
innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o 
składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. 
 
Magazynowanie odpadów 
rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich 
transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. 
 
Odpady komunalne 
rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie 
zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych. 
  
Odpady medyczne 
rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz 
prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. 
  
Odpady obojętne 
rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym 
lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie 
powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają 
biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość 
zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne 
oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny 
stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi. 
  
Odpady ulegające biodegradacji 
rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy 
udziale mikroorganizmów. 
  
Odpady weterynaryjne 
rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub 
świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i 
doświadczeń na zwierzętach. 
  
Odzysk 
rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub 
dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące 
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do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w 
załączniku nr 5 do ustawy. 
  
Odzysk energii 
rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii. 
 
Oleje odpadowe 
rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do 
zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z 
silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje 
hydrauliczne. 
  
PCB 
rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle,  
monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, 
monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w 
ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.  
 
Posiadacz odpadów 
rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę 
fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający 
powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. 
  
Recykling 
rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub 
materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub 
materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling 
organiczny, z wyjątkiem odzysku energii. 
  
Recykling organiczny 
rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które 
ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu 
mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na 
składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny. 
  
Składowisko odpadów 
rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów. 
  
Spalarnia odpadów 
rozumie się przez to instalację, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich 
unieszkodliwienia. 
  
Unieszkodliwianie odpadów 
rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub 
chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, 
który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. 
  
Wytwórca odpadów 
rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie 
odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne 
działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. 
 
Zbieranie odpadów 
rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, 
segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. 
 
 
 

 10 



ZAŁĄCZNIK Nr 1:  
 
KATEGORIE ODPADÓW  
 
Q1 Pozostałości z produkcji lub konsumpcji, nie wymienione w pozostałych kategoriach  
Q2 Produkty nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Q3 Produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął  
Q4 Substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które uległy innemu zdarzeniu 
losowemu, w tym zanieczyszczone wskutek wypadku lub powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej  
Q5 Substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku planowych działań (np. pozostałości z 
czyszczenia, materiały z opakowań - odpady opakowaniowe, pojemniki, itp.)  
Q6 Przedmioty lub ich części nie nadające się do użytku (np. usunięte baterie, zużyte katalizatory itp.)  
Q7 Substancje, które nie spełniają już należycie swojej funkcji (np. zanieczyszczone kwasy, zanieczyszczone 
rozpuszczalniki, zużyte sole hartownicze itp.)  
Q8 Pozostałości z procesów przemysłowych (np. żużle, pozostałości podestylacyjne itp.)  
Q9 Pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń (np. osady ściekowe, szlamy z płuczek, pyły z filtrów, zużyte 
filtry itp.)  
Q10 Pozostałości z obróbki skrawaniem lub wykańczania (np. wióry, zgary itp.)  
Q11 Pozostałości z wydobywania lub przetwarzania surowców (np. pozostałości górnicze itp.)  
Q12 Podrobione lub zafałszowane substancje lub przedmioty (np. oleje zanieczyszczone PCB itp.)  
Q13 Wszelkie substancje lub przedmioty, których użycie zostało prawnie zakazane (np. PCB itp.)  
Q14 Substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania (np. odpady z 
rolnictwa, gospodarstw domowych, odpady biurowe, z placówek handlowych, sklepów itp.)  
Q15 Zanieczyszczone substancje powstające podczas rekultywacji gleby i ziemi  
Q16 Wszelkie substancje lub przedmioty, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach (np. z 
działalności usługowej, remontowej)  
 
ZAŁĄCZNIK Nr 2:  
 
KATEGORIE LUB RODZAJE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH  
 
Kategorie lub rodzaje odpadów wymienione według ich charakteru lub działalności, wskutek której powstały.  
 
Lista A:  
 
Odpady wykazujące którąkolwiek z właściwości wyszczególnionych w załączniku nr 4 i które składają się z:  
1. odpadów medycznych i weterynaryjnych,  
2. środków farmaceutycznych, leków i związków stosowanych w medycynie lub w weterynarii,  
3. środków do impregnacji lub konserwacji drewna,  
4. biocydów i środków fitofarmaceutycznych,  
5. pozostałości substancji stosowanych jako rozpuszczalniki,  
6. halogenowanych substancji organicznych niestosowanych jako rozpuszczalniki, z wyjątkiem obojętnych 
materiałów spolimeryzowanych,  
7. soli hartowniczych zawierających cyjanki,  
8. olejów mineralnych i substancji oleistych (np. z obróbki metali),  
9. emulsji, mieszanin: olej-woda, węglowodór-woda,  
10. substancji zawierających PCB (np. dielektryki itp.),  
11. materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej (np. 
pozostałości podestylacyjne itp.),  
12. tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów lub pokostów,  
13. żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów lub spoiw,  
14. substancji powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które 
nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na człowieka lub środowisko jest nieznane (np. 
pozostałości laboratoryjne itp.),  
15. środków pirotechnicznych i innych materiałów wybuchowych,  
16. chemikaliów stosowanych w przemyśle fotograficznym lub do obróbki zdjęć (np. do wywoływania),  
17. wszelkich substancji lub przedmiotów zanieczyszczonych dowolną pochodną polichlorowanego dibenzofuranu,  
18. wszelkich substancji lub przedmiotów zanieczyszczonych dowolną pochodną polichlorowanej dibenzo-p-
dioksyny.  
 
Lista B:  
 
Odpady, które zawierają którykolwiek ze składników wyliczonych w załączniku nr 3 i mają którekolwiek z właściwości 
wyliczonych w załączniku nr 4, i składają się z:  
 
19. mydeł, tłuszczów lub wosków pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego,  
20. niehalogenowanych substancji organicznych niestosowanych jako rozpuszczalniki,  
21. nieorganicznych substancji niezawierających metali lub związków metali,  
22. popiołów lub żużli,  
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23. gleby i ziemi, w tym urobku z pogłębiania,  
24. soli hartowniczych niezawierających cyjanków,  
25. pyłów lub proszków metalicznych,  
26. zużytych materiałów katalitycznych,  
27. cieczy lub szlamów zawierających metale lub związki metali,  
28. pozostałości z operacji usuwania zanieczyszczeń (np. pyły z filtrów), z wyjątkiem pkt 29, 30 i 33,  
29. szlamów z płuczek,  
30. szlamów z zakładów uzdatniania wody,  
31. pozostałości z dekarbonizacji,  
32. pozostałości z kolumn jonowymiennych,  
33. osadów ściekowych, niepoddanych unieszkodliwieniu lub nienadających się do zastosowania w rolnictwie,  
34. osadów z czyszczenia zbiorników lub urządzeń,  
35. urządzeń zanieczyszczonych,  
36. pojemników zanieczyszczonych po produktach, które zawierały jeden lub więcej składników wymienionych w 
załączniku nr 3 (np. opakowania, butle gazowe itp.),  
37. baterii, akumulatorów i innych ogniw elektrycznych,  
38. olejów roślinnych,  
39. substancji lub przedmiotów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych,  
40. innych odpadów.  
 
ZAŁĄCZNIK Nr 3:  
 
SKŁADNIKI ODPADÓW, KTÓRE KWALIFIKUJĄ JE JAKO ODPADY NIEBEZPIECZNE  
 
Składniki odpadów z listy B załącznika nr 2, które kwalifikują je jako odpady niebezpieczne, jeśli posiadają 
właściwości opisane w załączniku nr 4.  
Odpady zawierające jako składniki:  
C1 beryl, związki berylu,  
C2 związki wanadu,  
C3 związki chromu (VI),  
C4 związki kobaltu,  
C5 związki niklu,  
C6 związki miedzi,  
C7 związki cynku,  
C8 arsen, związki arsenu,  
C9 selen, związki selenu,  
C10 związki srebra,  
C11 kadm, związki kadmu,  
C12 związki cyny,  
C13 antymon, związki antymonu,  
C14 tellur, związki telluru,  
C15 związki baru z wyjątkiem siarczanu baru,  
C16 rtęć, związki rtęci,  
C17 tal, związki talu,  
C18 ołów, związki ołowiu,  
C19 siarczki nieorganiczne,  
C20 nieorganiczne związki fluoru, z wyjątkiem fluorku wapnia,  
C21 cyjanki nieorganiczne,  
C22 następujące metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych: lit, sód, potas, wapń, magnez w postaci 
niezwiązanej,  
C23 kwaśne roztwory lub kwasy w postaci stałej,  
C24 roztwory zasadowe i zasady w postaci stałej,  
C25 azbest (pył i włókna),  
C26 fosfor, związki fosforu, z wyjątkiem fosforanów mineralnych,  
C27 karbonylki metali,  
C28 nadtlenki,  
C29 chlorany,  
C30 nadchlorany,  
C31 azydki,  
C32 PCB,  
C33 farmaceutyki oraz związki stosowane w medycynie lub w weterynarii,  
C34 biocydy i substancje fitofarmaceutyczne (np. pestycydy),  
C35 substancje zakaźne,  
C36 kreozoty,  
C37 izocyjaniany, tiocyjaniany,  
C38 cyjanki organiczne (np. nitryle),  
C39 fenole, związki fenolowe,  
C40 halogenowane rozpuszczalniki,  
C41 rozpuszczalniki organiczne, z wyjątkiem rozpuszczalników halogenowanych,  
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C42 związki halogenoorganiczne, z wyjątkiem obojętnych materiałów spolimeryzowanych i innych substancji, o 
których mowa w niniejszym załączniku,  
C43 aromatyczne, policykliczne i heterocykliczne związki organiczne,  
C44 aminy alifatyczne,  
C45 aminy aromatyczne,  
C46 etery,  
C47 substancje o właściwościach wybuchowych, z wyjątkiem substancji wyszczególnionych w innych punktach 
niniejszego załącznika,  
C48 organiczne związki siarki,  
C49 jakąkolwiek pochodną polichlorowanego dibenzofuranu,  
C50 jakąkolwiek pochodną polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny,  
C51 węglowodory i ich związki z tlenem, azotem lub siarką nieuwzględnione w inny sposób w niniejszym załączniku.  
 
ZAŁĄCZNIK Nr 4:  
 
WŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW, KTÓRE POWODUJĄ, ŻE ODPADY SĄ NIEBEZPIECZNE  
 
H1 "wybuchowe": substancje, które mogą wybuchnąć pod wpływem ognia lub które są bardziej wrażliwe na wstrząs 
lub tarcie niż dinitrobenzen,  
H2 "utleniające": substancje, które wykazują silnie egzotermiczne reakcje podczas kontaktu z innymi substancjami, w 
szczególności z substancjami łatwopalnymi,  
H3-A "wysoce łatwopalne":  
1) ciekłe substancje mające temperaturę zapłonu poniżej 21°C (w tym nadzwyczaj łatwopalne ciecze),  
2) substancje, które mogą rozgrzać się, a w efekcie zapalić się w kontakcie z powietrzem w temperaturze otoczenia 
bez jakiegokolwiek dostarczenia energii,  
3) stałe substancje, które mogą się łatwo zapalić po krótkim kontakcie ze źródłem zapłonu i które palą się nadal lub 
tlą po usunięciu źródła zapłonu,  
4) gazowe substancje, które są łatwopalne w powietrzu pod normalnym ciśnieniem,  
5) substancje, które w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem tworzą wysoce łatwopalne gazy w 
niebezpiecznych ilościach,  
H3-B "łatwopalne": ciekłe substancje mające temperaturę zapłonu równą lub wyższą niż 21°C i niższą lub równą 
55°C,  
H4 "drażniące": substancje nieżrące, które poprzez krótki, długotrwały lub powtarzający się kontakt ze skórą lub 
błoną śluzową mogą wywołać stan zapalny,  
H5 "szkodliwe": substancje, które, jeśli są wdychane lub dostają się drogą pokarmową lub wnikają przez skórę, mogą 
spowodować ograniczone zagrożenie dla zdrowia,  
H6 "toksyczne": substancje (w tym wysoce toksyczne substancje i preparaty), które, jeśli są wdychane lub dostają się 
drogą pokarmową lub wnikają przez skórę, mogą spowodować poważne, ostre lub chroniczne zagrożenie zdrowia, a 
nawet śmierć,  
H7 "rakotwórcze": substancje, które, jeśli są wdychane lub dostają się drogą pokarmową lub wnikają przez skórę, 
mogą wywoływać raka lub też zwiększyć częstotliwość jego występowania,  
H8 "żrące": substancje, które w zetknięciu z żywymi tkankami mogą spowodować ich zniszczenie,  
H9 "zakaźne": substancje zawierające żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których 
istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że powodują choroby człowieka lub innych żywych organizmów,  
H10 "działające szkodliwie na rozrodczość": substancje, które, jeśli są wdychane lub dostaną się drogą pokarmową 
lub jeśli wnikają przez skórę, mogą wywołać niedziedziczne wrodzone deformacje lub też zwiększyć częstotliwość ich 
występowania,  
H11 "mutagenne": substancje, które, jeśli są wdychane lub dostaną się drogą pokarmową lub jeśli wnikają przez 
skórę, mogą wywołać dziedziczne defekty genetyczne lub też zwiększyć częstotliwość ich występowania,  
H12 substancje, które w wyniku kontaktu z wodą, powietrzem lub kwasem uwalniają toksyczne lub wysoce toksyczne 
gazy,  
H13 substancje, które po zakończeniu procesu unieszkodliwiania mogą w dowolny sposób wydzielić inną substancję, 
np. w formie odcieku, która posiada jakąkolwiek spośród cech wymienionych powyżej,  
H14 "ekotoksyczne": substancje, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla 
jednego lub więcej elementów środowiska.  
Jeżeli odpady posiadają chociażby jedną z cech wymienionych poniżej w pkt a)-ł), uznaje się je za posiadające 
właściwości wymienione w punktach od H3 do H8 (tzn. są one odpadami niebezpiecznymi):  
a) charakteryzują się temperaturą zapłonu do 55°C,  
b) zawierają jedną lub więcej substancji określonych w odrębnych przepisach jako wysoce toksyczne, o łącznym ich 
stężeniu równym lub wyższym od 0,1%,  
c) zawierają jedną lub więcej substancji określonych w odrębnych przepisach jako toksyczne, o łącznym ich stężeniu 
równym lub wyższym od 3%,  
d) zawierają jedną lub więcej substancji określonych w odrębnych przepisach jako szkodliwe, o łącznym ich stężeniu 
równym lub wyższym od 25%,  
e) zawierają jedną lub więcej substancji żrących określonych w odrębnych przepisach jako R35, o łącznym ich 
stężeniu równym lub wyższym od 1%,  
f) zawierają jedną lub więcej substancji żrących określonych w odrębnych przepisach jako R34, o łącznym ich 
stężeniu równym lub wyższym od 5%,  
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g) zawierają jedną lub więcej substancji drażniących określonych w odrębnych przepisach jako R41, o łącznym ich 
stężeniu równym lub wyższym od 10%,  
h) zawierają jedną lub więcej substancji drażniących określonych w odrębnych przepisach jako R36, R37, R38, o 
łącznym ich stężeniu równym lub wyższym od 20%,  
i) zawierają jedną lub więcej substancji określonych w odrębnych przepisach jako rakotwórcze (kategorie 1 lub 2), o 
łącznym ich stężeniu równym lub wyższym od 0,1%,  
j) zawierają jedną lub więcej substancji działających szkodliwie na rozrodczość (kategorie 1 lub 2) określonych w 
odrębnych przepisach jako R60, R61, o łącznym ich stężeniu równym lub wyższym od 0,5%,  
k) zawierają jedną lub więcej substancji działających szkodliwie na rozrodczość (kategoria 3) określonych w 
odrębnych przepisach jako R62, R63, o łącznym ich stężeniu równym lub wyższym od 5%,  
l) zawierają jedną lub więcej substancji mutagennych (kategorie 1 i 2) określonych w odrębnych przepisach jako R46, 
o łącznym ich stężeniu równym lub wyższym od 0,1%,  
ł) zawierają jedną lub więcej substancji mutagennych (kategoria 3) określonych w odrębnych przepisach jako R40, o 
łącznym ich stężeniu równym lub wyższym od 1%.  
 
ZAŁĄCZNIK Nr 5:  
 
DZIAŁANIA POLEGAJĄCE NA WYKORZYSTANIU ODPADÓW W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI LUB 
PROWADZĄCE DO ODZYSKANIA Z ODPADÓW SUBSTANCJI LUB MATERIAŁÓW LUB ENERGII WRAZ Z ICH 
WYKORZYSTANIEM  
 
R1 Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii  
R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników  
R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając 
kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)  
R4 Recykling lub regeneracja metali i związków metali  
R5 Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych  
R6 Regeneracja kwasów lub zasad  
R7 Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń  
R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów  
R9 Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju  
R10 Rozprowadzenie na powierzchni ziemi, w celu nawożenia lub ulepszania gleby lub rekultywacji gleby i ziemi  
R11 Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10  
R12 Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11  
R13 Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 
do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)  
R14 Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów 
substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do R13  
 
ZAŁĄCZNIK Nr 6:  
 
PROCESY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  
 
D1 Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych  
D2 Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi)  
D3 Składowanie poprzez głębokie wtryskiwanie (np. wtryskiwanie odpadów, które można pompować)  
D4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach)  
D5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż 
niebezpieczne  
D6 Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz*  
D7 Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz  
D8 Obróbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, 
unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja)  
D9 Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają 
odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. 
parowanie, suszenie, strącanie)  
D10 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie  
D11 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu  
D12 Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni)  
D13 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach 
od D1 do D12  
D14 Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D13  
D15 Magazynowanie w czasie któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D14 (z wyjątkiem 
tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)  

               * Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz w całości objęte jest zakazem.  
 
Literatura wykorzystana: 
[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.(Dz.U.01.62.628 z dn. 20 czerwca 2001 r.). 
[2] Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 
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