Załacznik nr 1. do umowy nr … z dnia….

1. Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do odbioru i utylizacji:

Lp.

Kod odpadu

1 02 01 09*
2 09 01 01*
3 09 01 04*

4 15 01 10*

5 15 02 02*
6 16 03 05*

7 16 05 06*

8 18 02 02*
9 18 02 05*
10
11
12
13

02 02 03
15 01 01
15 01 02
15 01 07

14 15 02 03
15 16 03 06
16 18 02 01

Rodzaj odpadu przeznaczonego do utylizacji
odpady agrochemikaliów zawierajace substancje
niebezpieczne w tym środki ochrony roślin I i II
stopnia klasy toksyczności
wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
roztwory utrwalaczy
opakowania zawierajace pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksycznoci bardzo toksyczne i toksyczne)
sorbent, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe
nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania
(np.. Szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
(np.PCB)
organiczne odpady zawierajace substancje
niebezpieczne
chemikalia laboratoryjne i analityczne ( np..
Odczyniki chemiczne) zawierające substancje
niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych)
inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje
chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy
zdolne dp przeniesienia materiału genetycznego, o
których wiadomo lub co do których istnieją
wiarygodne podstawy do sądzenia,że wywołują
choroby u ludzi i zwierząt
chemikalia, w tym odczynniki chemiczne
zawierające substancje niebezpieczne
surowce i produkty nie nadające się do spożycia i
przetwórstwa
opakowania z papieru i tektury
opakowania z tworzyw sztucznych
opakowania ze szkła
sorbenty, materiały filtracyjjne, tkaniny do
wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03
05,16 03 80
narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki
( z wyłączeniem 18 02 02)

Szacunkowa
ilość odpadu
w kg
(24 miesiące)

4
4
4

1000

80
280

700

9800
880
3
2
2
2

2
2
3

17 18 02 06
18 18 02 08
19 19 80 01

chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne niż
wymienione w 18 02 05
leki inne niż wymienione w 18 02 07
odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i
weterynaryjnych

85
4
3

