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os-|11'7243'74.2011'MM Rzeszów, 2011-12-19

DECYZJA
Działając na pod stawie :

_ ań. 17 ust. 1a, art..21a ust. 2 pkt' 2 i ust. 3, ań. 21b ust. 3 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz' U. z 2010 r. Nr 1 85, poz. 1243 z poŹn' zm.)

_ ań. 104 ustawy z dnia 14'06'1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z2000 r' Nr 98, poz' 1071 zpoŹn. zm)'

po rozpatrzeniu wniosku RAF - EKOLOGIA Sp. z o.o. , ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze z dnia 17.10'2011r. o wydanie decy4i zatwierdzającej program
gospodarki odpadami,

orzekam
l. Zatwierdzam program gospodarki odpadami dla RAF EKOLOGIA

Sp. z o.o., ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, regon 370484149
wytwarzanymi w trakcie świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki,
remontu obiektów budowlanych, czyszczenia zbiorników lub urządzeń
oraz sprzątania, konserwacji i napraw i określam:

l'1. Rodzaje wytwarzanych odpadów, sposoby magazynowania oraz
sposoby dalszego gospodarowania odpadami.

al. Łukasza Cieplińskiego 4' 35-010 Rzeszów
tel. 17 850 17 80,17 850 17 82' fax 17 860 67 02, e-mailr: marszalek@podkarpackie.pl, rwłrv.podkarpackie.pl

abela 1. Oc nte

L.p. Kod
odpadu Rodzaj odpadu Sposób magazynowania

Sposób
gospodarowania

odoadem
1. 05 01 03" osadv z dna zbiorników odpady gromadzone będą

selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub w
pojemnikach z twozyw
sztucznych o pojemności
1 ,'l m3, dostosowanych do
właściwoŚci fizyko-
chemicznvch odoadów.

Odpady
transportowane będą
do odzysku lub
unieszkodliwiania
w instalacji Raf -
Ekologia Sp. z o.o.
w Jedliczu lub
pzekazywane będą
uprawnionym
podmiotom
do odzysku lub do
unieszkodliwiania.

2. 05 01 05 Wvcieki roov naftowei

3. 05 01 09
osady z zakładowych
oczyszczalni ścieków
zawier a1ące s u bsta n cj e
niebezpieczne

4. 05 0'l 12-
Ropa naftowa zawierające
kwasy

5. 05 01 15. ZuŻyte naturalne materiały
filtracyjne (np. gliny iły)

odpady gromadzone będą
w beczkach metalowych
lub z lw orzyw sztucznych
zabezpieczonych przed
wpływem warunków
atmosferycznych folią lub
plandeka.



6. 06 05 02
osady zzakładowych
oczyszczalni ściekow
zawierające substancje
niebezoieczne

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub
w pojemnikach z tworzyw
sztucznych o pojemności
1,1 m3, dostosowanych do
właŚciwości fizyko_
chemicznych odpadow.

Odpady
transpońowane będą
do odzysku lub
unieszkodliwiania
w instalacji Raf -
Ekologia Sp. z o.o.
w Jedliczu lub
przekazywane będą
uprawnionym
podmiotom
do odzysku lub do
unieszkodliwiania.

7. 07 01 01"
Wody popłuczne iługi
macierzvste

8. 07 01 03-
Rozpuszczalniki
chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania
i ciecze macierzvste

9_ 07 01 04.
lnne rozpuszczalniki
organiczne, roztwory
z przemywania i ciecze
macierzvste

10. 07 01 07
PozostałoŚci
podestylacyjne
i poreakcyjne zawierające
zwiazki chlorowcow

'11. 07 01 08.
lnne pozostałości

podestylacyjne
i ooreakcvinie

12. 07 01 09-
ZuŻyte sorbenty i osady
pofiltracyjne zawierające
zwiazki chlorowców

13. 07 01 10 lnne zużyte sorbenty
i osadv pofiltracvine

'14. 07 01 'll
osady zzakładowych
oczyszczalni ściekow
zawierĄące substancje
niebezpieczne

15. 07 03 01
Wody popłuczne iługi
macierzvste

16. 07 03 03
Rozpuszczalniki
chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania
iciecze macierzvste

'17. 07 03 04
lnne rozpuszczalniki
organiczne, roztwory
z przemywania i ciecze
macierzvste

18. 07 03 07.
Pozostałości
podestylacyjne
i poreakcyjne zawierające
zwiazki chlorowców

19. 07 03 08'
lnne pozostałości
podestylacyjne
i ooreakcvinie



20. 07 03 09
ZuŻyte sorbenty i osady
pofiltracyjne zawierające
zwiazki chlorowcow

odpady gromadzone będą
w beczkach metalowych
lub z tworzyw sztucznych
zabezpieczonych przed
wpływem warunków
atmosferycznych folią lub
olandeka.

2',1. 07 03 'to-
lnne zuzyte sorbenty
i osady pofiltracyjne

22. 07 031',1
osady z zakładowych
oczyszczalni Ścieków
zawier ające s u bsta n cj e
niebezpieczne

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub
w pojemnikach z tworzyw
sztucznych o pojemnoŚci
1,1 m3, dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznych odpadów.

Odpady
transpońowane będą
do odzysku lub
unieszkodliwiania
w instalacji Raf *
Ekologia Sp. z o.o.
w Jedliczu lub
przekazywane będą
uprawnionym
podmiotom
do odzysku lub do
unieszkodliwiania.

23. 07 05 01.
Wody popłuczne iługi
macierzvste

24. 07 05 03-
Rozpuszczalniki
chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania i

ciecze macierzvste

25. 07 05 04
lnne rozpuszczalniki
organiczne, roztwory
z przemywania i ciecze
macierzvste

26. 07 05 07.
Pozostałości
podestylacyjne
i poreakcyjne zawierające
zwiazki chlorowców

27. 07 05 09
ZuŻyte sorbenty i osady
pofiltracyjne zawierające
zwiazki chlorowców

28. 07 05 10"
lnne zuzyte sorbenty
i osadv oofiltracvine

29. 07 05 11-
osady zzakładowych
oczyszczalni ścieków
zawier ające su bsta ncje
niebezoieczne

30. 07 05 {3' odpady stałe zawierające
substancje niebezpieczne

odpady gromadzone będą
w beczkach metalowych
lub z tworzyw sztucznych
zabezpieczonych przed
wpływem warunków
atmosferyczny ch fol ią lu b
plandeką lub
w kontenerach KP-7.

3{_ 07 05 80
odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne

odpady gromadzone będą
selektywnie
w zbiornikach autocystern,
beczkach metalowych
pojemności 200 dm3, lub
w pojemnikach z tworzyw
sztucznych o pojemnoŚci
1,'1 m3, dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznvch odoadów'



32. 08 01 11

odpady farb i lakierów
zawierających
rozpuszczalniki
organiczne lub inne
substancje niebezpieczne

odpady gromadzone będą
w beczkach metalowych
lub z tworzyw sztucznych
zabezpieczonych przed
wpływem warunków
atmosferyczny ch folią lu b
plandeką lub w
kontenerach KP-7.

Odpady
transportowane będą
do odzysku lub
unieszkodliwiania
w instalacji Raf -
Ekologia Sp. z o.o.
w Jedliczu lub
puekazywane będą
uprawnionym
podmiotom
do odzysku lub do
unieszkodliwiania.

33. 08 01 13-

Szlamy z usuwania farb
i lakierów zawierające
rozpuszczalniki
organiczne lub inne
substancie niebezpieczne

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemnoŚci
200 dm3, lub w
pojemnikach z tworzyw
sztucznych o pojemności
1,'1 m3, dostosowanych do
właŚciwości fizyko-
chemicznych odpadÓw.

34. o8 01 15-

Szlamy wodne
zawierające farby i lakiery
zawierające
rozpuszczalniki
organiczne lub inne
substancie niebezpieczne

35. 08 01 17'

Odpady z usuwania farb
i lakierów zawierające
rozpuszczalniki
organiczne lub inne
substancje niebezpieczne

odpady gromadzone będą
w beczkach metalowych
lub z tworzyw sztucznych
zabezpieczonych przed
wpływem warunków
atmosferycznych folią lub
olandeka.

36. 08 01 19.

Zawiesiny wodne farb
i lakierów zawierające
rozpuszczalniki
organiczne lub inne
substancie niebezpieczne

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub
w pojemnikach z tworzyw
sztucznych o pojemności
'1,1 m3, dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznych odpadow.

37. 08 01 21- Zmvwacz farb lub lakierów

38. 13 01 04
Emulsje olejowe
zawierające związki
chlorowcooroaniczne

39. 13 o{ 05-
Emulsje olejowe nie
zawierĄące związkow
ch lorowcooroanicznvch

40. 13 0{ 09
Mineralne oleje
hydrauliczne zawierające
związki
chlorowcoorqaniczne

41. 100113
Mineralne oleje
hydrauliczne nie
zawierĄące związkÓw
chlorowcoorq an icznych

42. 1',L0113
Syntetyczne oleje
hvdrauliczne

43. '120113
oleje hydrauliczne łatwo
uleoaiace biodeq radacii

44. 13 01 13 lnne oleie hvdrauliczne



45. 13 02 04
Oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
zawierające związki
chlorowcooroaniczne

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub
w pojemnikach z tworzyw
sztucznych o pojemnoŚci
1,1 m3, dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznych odpadÓw.

Odpady
transpońowane będą

do odzysku lub
unieszkodliwiania
w instalacji Raf -

Ekologia Sp. z o.o.
w Jedliczu lub

przekazywane będą
uprawnionym
podmiotom

do odzysku lub do
unieszkodliwiania.

46. 13 02 05"
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
nie zawierające związkow
ch lorowcooroan icznvch

47. 13 02 06-
Syntetyczne oleje
silnikowe, przekładniowe i
smarowe

48. 13 02 07-
Oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
łatwo ulegające
biodeoradacii

49. 13 02 08.
lnne oleje silnikowe,
orzekładniowe i smarowe

50. 13 03 06.

Mineralne oleje i ciecze
stosowane jako
elektroizolatory oraz
noŚniki ciepła zawierające
związki
chlorowcoorganiczne inne
niz wymienione
w130301

51. 13 03 07*

Mineralne oleje i ciecze
stosowane jako
elektroizolatory oraz
nośniki ciepła
n i ezaw i e ra jące związkow
ch lorowcooro an icznvch odpady gromadzone będą

selektywnie
w zbiornikach autocystern,
beczkach metalowych
pojemnoŚci 2oo dm3, lub
w pojemnikachztworzyw
sztucznych o pojemności
1,1 m3, dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznych odpadÓw'

52. 13 03 08*

Syntetyczne oleje i ciecze
stosowane jako
elektroizolatory oraz
nośniki ciepła inne niz
wymienione
w 13 03 0'1

53. 13 03 09*
Oleje i ciecze stosowane

jako elektroizolatory oraz
noŚniki ciepła łatwo
uleqaiace biodeoradacii

54. 13 03 10*
lnne oleje i ciecze

stosowane jako
elektroizolatory oraz
noŚniki cieoła

55. 13 05 01*

odpady stałe
z piaskownikÓw
iz odwadniania olejow
w separatorach

odpady gromadzone będą
w beczkach metalowych
lub z tworzvw sztucznych
zabezpieczonych przed
wpływem warunków
atmosferycznych folią lub
olandeka.



56. 13 05 02*
Szlamy z odwadniania

oleiów w separatorach

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub
w pojemnikach z tworzyw
sztucznych o pojemności
1 ,1 m3, dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznych odpadow.

Odpady
transportowane będą

do odzysku lub
unieszkodliwiania
w instalacji Raf -

Ekologia Sp. z o.o.
w Jedliczu lub

przekazywane będą
uprawnionym
podmiotom

do odzysku lub do
unieszkodliwiania.

57. 13 05 03* Szlamv z kolektorów

58. 13 05 06*
olĄ z odwadniania olejow

w separatorach

59. 13 05 07*
Zaolejona woda

z odwadniania olejów
w seoaratorach

60. 13 05 08*
Mieszanina odpadów

z piaskowników
i z odwadniania olejow
w separatorach

61. 13 07 01*
olej opałowy iolej
napedowv

62. 13 07 02* Benzvna

63. 13 07 03" lnne paliwa (włącznie
z mieszaninami)

64. 13 08 01*
Szlamy lub emulsje

z odsalania
65. 13 08 02* lnne emulsie

66. 13 08 99*
lnne niewymienione

odoadv

67. 15 02 02*

Sorbenty, materiały
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (nP.
PCB)

odpady gromadzone będą
w workach foliowych,
umieszczonych
w koszu ztworzyw
sztucznych
w pomieszczeniu
zamkniętym zadaszonym
na terenie placu budowy.

68. 16 03 03*
Nieorganiczne odpady
zawier ające s u bsta ncje
niebezpieczne odpady gromadzone będą

selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub
w pojemnikach z tworzyw
sztucznych o pojemności
1 ,1 m3, dostosowanych do
właŚciwości fizyko-
chemicznych odpadów.

69. {6 03 05. Organiczne odpady
zawier ające s u bsta ncje
niebezpieczne

70. 16 05 06.

Chem ikalia laboratoryjne
i analityczne (np.
odczynniki chemiczne)
zawierające substancje
niebezpieczne,
w tym mieszaniny
chemikaliów
laboratoryjnych
i analitvcznvch



71. 16 05 07*

Zużyte nieorganiczne
che m i ka l i a zawier ające
substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane
odczvnniki chemiczne)

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub w
pojemnikach
ztwozyw sztucznych
o pojemnoŚci 1,1 m3,
dostosowanych do
właśc|wości fizyko-
chemicznych odpadów.

Odpady
transpońowane będą

do odzysku lub
unieszkodliwiania
w instalacji Raf -

Ekologia Sp. z o.o.
w Jedliczu lub

przekazywane będą
uprawnionym
podmiotom

do odzysku lub do
unieszkodliwiania.

72. 16 05 08*

ZuŻyte organiczne
chem ikal ia zawierające
substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane
odczvnniki chemiczne)

73. 16 07 08*
odpady zawierĄące ropę
naftowa lub iei produktv

74. 16 07 09*
odpady zawierĄące inne
substancie niebezoieczne

75. 16 81 01*
odpady wykazujące

właściwości niebezoieczne

76. 't7 02 04*

odpady drewna, szkła i
tworzyw sztucznych
zawierające lub
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi
(oodkładv koleiowe)

odpady gromadzone będą
luzem selektywnie na
utwardzonym placu
zabezpieczone przed
wpływem warunków
atmosferycznych folią lub
plandeką.
W szczególnych
przypadkach odpady
gromadzone będąw
kontenerach KP-7,
beczkach metalowych
pojemności 200 dm3, lub
w pojemnikach z tworzyw
sztucznych o pojemności
1,1 m3.

77. 01*17 03 Asfalt zawier aiacv smołe

78. 17 03 03*
Smoła i produkty

smołowe

79. 17 04 10*
Kable zawierające ropę
naftową, smołę iinne
substancie niebezoieczne

80. 17 05 03*
Glebaiziemia,wtym
kamienie, zawierające
substancje niebezpieczne
(no. PCB)

81. 17 05 05*

Urobek z pogłębiania
zawierający lub
zanieczyszczony
substancjami
niebezoiecznvmi

82. 17 0507*
Tłuczeń torowy
(kruszywo) zawierający
substancie niebezoieczne

83. 17 09 03*

lnne odpady z budowy,
remontów i demontażu (w
tym odpady zmieszane)
zawier ające su bsta ncje
niebezoieczne

84. 19 08 06*
Nasycone lub zuŻyte

zvwice ionowvmienne



85. 19 08 07*
Roztwory iszlamy
z regeneracji
wvmienników ionitowych

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub
w pojemnikach z tworzyw
sztucznych o pojemności
1 ,1 m3, dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznych odpadow.

Odpady
transpońowane będą

do odzysku lub
unieszkodliwiania
w instalacji Raf -

Ekologia Sp. z o.o.
w Jedliczu lub

przekazywane będą
uprawnionym
podmiotom

do odzysku lub do
unieszkodliwiania.

86. 19 08 10*
Tłuszcze i mieszaniny
olejow z separacji
olej/woda inne niz
wvmienione w 19 08 09

87. 19 08 1{*
Szlamy zawierające
substancje niebezpieczne
z biologicznego
oczyszczania ścieków
orzemvsłowvch

88. 13*0819

Szlamy zawierające
substancje niebezpieczne
z innego niz biologiczne
oczyszczania ścieków
orzemvsłowvch

89. 19 11 01. ZuŻvte filtrv iłowe odpady gromadzone będą
selektywnie w beczkach
metalowych lub
ztworzyw sztucznych
zabezpieczonych przed
wpływem warunków
atmosferycznych folią lub
olandeka.

90. 02*11{9

Kwaśne smoły

91. 19 11 03* Uwodnione odoadv ciekłe
odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub
w pojemnikach z tworzyw
sztucznych o pojemnoŚci
1,1 m3, dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznvch odoadów.

92. 19 11 04*
Alkaliczne odpady
z oczvszczania oaliw

93. 1119 05*

osady z zakładowych
oczyszczalni ścieków
zawier ające s u bsta ncj e
niebezpieczne

94. 1219 06*
Drewno zawierające
substancie niebezpieczne

odpady gromadzone będą
selektywnie w beczkach
metalowych lub z tworzyw
sztucznych
zabezpieczonych przed
wpływem warunków
atmosferycznych folią lub
plandeką.

95. 19 12 11*

lnne odpady (w tym
zmieszane substancje
i przedmioty) z
mechanicznej obróbki
odpadów zawierające
substancie niebezpieczne

96. {9 13 0{.
odpady stałe z
oczyszczania gleby i ziemi
zawierające s u bsta ncje
niebezoieczne



97. 19 13 03*
Szlamy z oczyszczania
gleby i ziemi zawierające
substancie niebezoieczne odpady gromadzone będą

selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub
w pojemnikach z tworzyw
sztucznych o pojemnoŚci
1,1 m3, dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznych odpadów'

Odpady
transpońowane będą

do odzysku lub
unieszkodliwiania
w instalacji Raf -

Ekologia Sp. z o.o.
w Jedliczu lub

przekazywane będą
uprawnionym
podmiotom

do odzysku lub do
unieszkodliwiania.

98. 19 't 3 05*
Szlamy z oczyszczania

wód podziemnych
zawier ające s u bsta ncje
niebezpieczne

99. 19 13 07*

odpady ciekłe i stęŻone
uwodnione odpady ciekłe
(np. koncentraty) z
oczyszczania wód
podziem nych zawierające
substancie niebezoieczne

abela 2. Od lnne ntz zne

L.p. Kod
odpadu Rodzaj odpadu Sposób magazynowania

Sposób
gospodarowania

odpadem

1. 05 01 10
osady zzakładowych
oczy szczaln i ścieków in ne
niŻ wymienione w
05 01 09

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemnoŚci
200 dm3, lub
w pojemnikach
ztworzyw sztucznych
o pojemności 1,1 m3,
dostosowanych do
właŚciwości fizyko-
chemicznvch odoadów. Odpady

transportowane będą
do odzysku lub

unieszkodliwiania
w instalacji Raf -

Ekologia Sp. z o.o.
w Jedliczu lub

przekazywane będą
uprawnionym
podmiotom

do odzysku lub do
unieszkodliwiania.

2. 05 01 13

Osady z uzdatniania
wody kotłowej

3. 0501 17 Bitum odpady gromadzone będą
selektywnie w beczkach
metalowych lub z tworzyw
sztucznych
zabezpieczonych przed
wpływem warunkow
atmosferyczny ch fol ią lu b
plandeka

4. 05 01 99

lnne niewymienione
odpady

5. 05 07 02 odpady zawierające
siarke odpady gromadzone będą

selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub
w pojemnikach
ztworzyw sztucznych
o pojemnoŚci 1,'1 m3,
dostosowanych do
właściwoŚci fizyko-
chemicznych odpadów.

6. 05 07 99 lnne niewymienione
odoadv

7. 06 05 03
osady zzakładowych
oczyszczalni Ścieków inne
niz wymienione
w060502

8. 07 01 12
osady zzakładowych
oczyszczalni ścieków inne
niz wymienione
w070111



9. 07 0'l 80
Wapno pokarbidowe
niezawierąjące substancji
niebezpiecznych (inne niż
wvmienione w 07 01 08)

odpady gromadzone będą
selektywnie w beczkach
metalowych lub z tworzyw
sztucznych
zabezpieczonych pzed
wpływem warunków
atmosferycznych folią lub
olandeka.

Odpady
transpońowane

będądo odzysku lub
unieszkodliwiania
w instalacji Raf -

Ekologia Sp. z o.o.
w Jedliczu lub

przekazywane będą
uprawnionym
podmiotom

do odzysku lub do
unieszkodliwiania.

10. 07 01 99 lnne niewymienione
odpady

11. 07 03 12
osady zzakładowych

oczy szczaln i Ścieków i nne
niz wymienione w
07 03 11

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub w pojemnikach
ztworzyw sztucznych o
pojemności 1,1 m3,

dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznych odpadÓw.

12. 07 03 99 lnne niewymienione
odpadv

13. 07 05 12
osady zzakładowych
oczyszczalni Ściekow inne
niż wymienione w
07 05 11

14. 07 05'14
odpady stałe inne niz
wymienione w 07 05 13

odpady gromadzone będą
selektywnie w beczkach
metalowych lub z tworzyw
sztucznych
zabezpieczonych przed
wpływem warunków
atmosferycznych folią lub
plandeką lub w kontenerach
KP-7

15. 07 05 8{ odpady ciekłe inne niz
wvmienione w 07 05 80

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemnoŚci
200 dm3, lub w pojemnikach
z tworzyw sztucznych
o pojemnoŚci 1,1 m3,

dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznvch odpadów.

16. 07 05 99 lnne niewymienione
odpady

17. 08 01 12 Odpady farb i lakierow
inne niż wymienione
w0801 11

odpady gromadzone będą
w beczkach metalowych lub
ztworzyw sztucznych
zabezpieczonych przed
wpływem warunków
atmosferycznych folią lub
plandeką lub
w kontenerach KP-7.
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18. 08 01 14
Szlamy z usuwania farb i

lakierów inne niz
wymienione w 08 01 13

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub w pojemnikach
ztworzyw sztucznych
o pojemnoŚci 1,1 m3,
dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznvch odoadów'

Odpady
transportowane

będą do odzysku lub
unieszkodliwiania
w instalacji Raf -

Ekologia Sp. z o.o.
w Jedliczu lub

przekazywane będą
uprawnionym
podmiotom

do odzysku lub do
unieszkodliwiania.

19. 08 01 16
Szlamy wodne
zawierające farby i lakiery
inne niz wymienione w
08 01 '15

20. 08 01 18
Odpady z usuwania farb
lakierow inne niz
wymienione w 08 01 17

odpady gromadzone będą
w beczkach metalowych lub
ztwozyw sztucznych
zabezpieczonych przed
wpływem warunków
atmosferycznych folią lub
plandeka.

21. 08 0{ 20
Zawiesiny wodne farb lub
lakierów inne niz
wvmienione w 08 01 19

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemnosci
200 dm3, lub
w pojemnikach z tworzyw
sztucznych o pojemności
1,1 m3, dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznvch odpadów.

22. 08 01 99 lnne niewymienione
odpady

23. 12 0',1 05 Odpady ztoczenia
iwygładzania tworzyw
sztucznych

odpady gromadzone będą
w workach foliowych,
umieszczonych
w koszu ztworzyw
sztucznych
w pomieszczeniu
zamkniętym zadaszonym
na terenie placu budowv.

24. '12 01 13 Odpady spawalnicze

odpady gromadzone będą
w beczkach metalowych lub
ztworzyw sztucznych
zabezpieczonych przed
wpływem warunków
atmosferyczny ch fol ią l ub
olandeka.
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25. 1201 15 Szlamy z obrobki metali
inne niz wymienione
w 1201 14

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub w pojemnikach
ztworzyw sztucznych
o pojemności 1,1 m3,

dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznvch odpadów.

Odpady
transportowane
będądo odzysku lub
unieszkodliwiania
w instalacji Raf -
Ekologia Sp. z o.o.
w Jedliczu lub
przekazywane będą
uprawnionym
podmiotom
do odzysku lub do
unieszkodliwiania.

26. 1201 17
Odpady poszlifierskie
inne niż wymienione
w 1201 16

odpady gromadzone będą
w beczkach metalowych lub
ztworzyw sztucznych
zabezpieczonych przed
wpływem warunków
atmosferyczny ch fol ią lu b
plandeką.

27. 12 01 21
ZuŻyte materiały
szlifierskie inne niż
wvmienionew 1201 20

28. 12 01 99
lnne niewymienione
odpadv

29. 15 02 03

Sorbenty, materiały
filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
ścierki) i ubrania
ochronne inne niŻ
wymienione w 15 02 02

odpady gromadzone będą
w workach foliowych,
umieszczonych w koszu z
twozyw sztucznych w
pomieszczeniu zamkniętym
zadaszonym na terenie
placu budowv.

30. 16 03 04
Nieorganiczne odpady
inne niz wymienione
w 16 03 03, 16 03 80

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub w pojemnikach
z tworzyw sztucznych o
pojemności 1,1 m3,

dostosowanych do
właŚciwości fizyko-
chemicznych odpadów.

31. 16 03 06
Organiczne odpady inne
niŻ wymienione
w 16 03 05, 16 03 80

32. 16 03 80
Produkty spozywcze
przeterminowane lub
nieprzydatne do
soozvcia

33. 16 05 09
ZuŻyte chemikalia inne
niz wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub
16 05 08

34. 16 07 99 lnne niewymienione
odoadv

35. 16 81 02 Odpady inne niz
wvmienione w 16 81 01
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25. 12 o',t 15 Szlamy z obróbki metali
inne niz wymienione
w 1201 14

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub w pojemnikach
ztworzyw sztucznych
o pojemności 1'1 m3,

dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznvch odpadów.

Odpady
transpońowane
będądo odzysku lub
unieszkodliwiania
w instalacji Raf -
Ekologia Sp. z o.o.
w Jedliczu lub
przekazywane będą
uprawnionym
podmiotom
do odzysku lub do
unieszkodliwiania.

26. '12 01 17
Odpady poszlifierskie
inne niz wymienione
w 1201 16

odpady gromadzone będą
w beczkach metalowych lub
ztwozyw sztucznych
zabezpieczonych przed
wpływem warunków
atmosferycznych folią lub
plandeką.

27. 12 01 21
ZuŻyte materiały
szlifierskie inne niz
wvmienione w 12 01 20

28. 12 01 99
lnne niewymienione
odoadv

29. 15 02 03

Sorbenty, materiały
filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
ścierki) i ubrania
ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

odpady gromadzone będą
w workach foliowych,
umieszczonych w koszu z
tworzyw sztucznych w
pomieszczeniu zamkniętym
zadaszonym na terenie
placu budowv.

30. {6 03 04
Nieorganiczne odpady

inne niż wymienione
w 16 03 03. 16 03 80

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub w pojemnikach
ztwozyw sztucznych o
pojemności 1,1 m3,

dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznych odpadow.

31. 16 03 06
Organiczne odpady inne
niz wymienione
w'16 03 05, 16 03 80

32. 16 03 80
Produkty spożywcze
przeterminowane lub
nieprzydatne do
soozvcia

33. 16 05 09
ZuŻyte chemikalia inne
niz wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub
16 05 08

34, {6 07 99 lnne niewymienione
odoadv

35. 16 8',1 02 odpady inne niż
wvmienione w 16 81 01

IŻ



36. 17 01 01
Odpady betonu oraz
gruz betonowy
zrozbiorek iremontÓw

odpady gromadzone będą
selektywnie na
utwardzonym placu
zabezpieczone przed
wpływem warunków
atmosferyczny ch fol ią l ub
plandeką. W szczególnych
przypadkach odpady
gromadzone będąw
kontenerach KP-7,
beczkach metalowych
pojemności 200 dm3, lub
w pojemnikachztworzyw
sztucznych o pojemności
1,1 m3.

Odpady
transportowane

będądo odzysku lub
unieszkodliwiania
w instalacji Raf -

Ekologia Sp. z o.o.
w Jedliczu lub

przekazywane będą
uprawnionym
podmiotom

do odzysku lub do
unieszkodliwiania.

37. 17 01 02 Gruz ceolanv

38. 17 01 03
Odpady innych

m ateriałów ceram icznych
ielementów
wvposażenia

39. 17 01 80 Usunięte tynki, tapety,
okleinv itp.

40. 17 01 81
Odpady z remontow

i przebudowv droq

41. 17 01 82 lnne niewymienione
odoadv

42. 17 0201 Drewno
43. '17 02 03 Tworzvwa sztuczne
44. '17 03 02 Asfalt inny niz

wvmienionv w 17 03 01
45. 't7 03 80 Odoadowa paoa
46. 17 04 05 Zelazo i stal
47. 17 04 07 Mieszaninv metali

48. 17 04 11
Kable inne niz

wvmienionew 17 04 10

49. 17 05 04 Glebaiziemia,wtym
kamienie, inne niz
wvmienione w 17 05 03

50. 17 05 06 Urobek z pogłębiania
inny niz wymieniony
w170505

51. 17 05 08
Tłuczeń torowy
(kruszywo) inny niz
wvmienionv w 17 05 07

52. 17 06 04
Materiały izolacyjne inne
niz wymienione
w170601i170603

53. 17 09 04

Zmieszane odpady
z budowy, remontów
i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01,
17 09 02i 17 09 03

54. 19 08 0{ Skratki odpady gromadzone będą
selektywnie w kontenerach
KP-7, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub
w pojemnikach z tworzyw
sztucznych o pojemnoŚci
'1,1 m3.

55. 19 08 02 Zawartość,
piaskowników

56. 19 08 05 Ustabilizowane
komunalne osady
ściekowe
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57. 19 08 09

Tłuszcze i mieszaniny
olejow z separacji
olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i

tłuszcze

odpady gromadzone będą
selektywnie w zbiornikach
autocystern, beczkach
metalowych pojemności
200 dm3, lub w pojemnikach
ztworzyw sztucznych o
pojemności 1,1 m3,

dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznych odpadow.

Odpady
transportowane
będą do odzysku lub
unieszkodliwiania
w instalacji Raf -
Ekologia Sp. z o.o.
w Jedliczu lub
przekazywane będą
uprawnionym
podmiotom
do odzysku lub do
unieszkodliwiania.

58. 19 08 12
Szlamy z biologicznego
oczYszczania ściekow
przemysłowych inne niż
wvmienione w 19 08 11

59. 140819

Szlamy z innego niż
biolog iczne oczy szczania
ścieków przemysłowych
inne niz wymienione w
19 08 13

60. 19 08 99 lnne niewymienione
odpady

61. 061119
osady zzakładowych
oczyszczalni ściekow
inne niŻ wymienione
w 19'11 05

62. 19 11 99 lnne niewymienione
odoadv

63. 19 12 01 Paoier i tektura
odpady gromadzone będą
w beczkach metalowych lub
ztworzyw sztucznych
zabezpieczonych przed
wpływem warunków
atmosferycznych folią lub
plandeką.

64. 19 12 02 Metale Żelazne
65. 19 12 03 Metale nieŻelazne

66. 19 12 04 Tworzywa sztuczne
iquma

67, 19 12 05 Szkło

68. 19 12 07 Drewno inne niż
wvmienione w 19 12 06

69. 19 12 08 Tekstvlia

70. 19 12 10 Odpady palne (paliwo
alternatvwne)

odpady gromadzone będą
w beczkach metalowych lub
ztworzyw sztucznych
zabezpieczonych przed
wpływem warunków
atmosferycznych folią lub
plandeką.

71. 121219

lnne odpady (w tym
zmieszane substancje
iprzedmioty)
z mechanicznej obrobki
odpadÓw inne niz
wvmienione w 19 12 11

72. 021319
odpady stałe z
oczyszczania gleby
iziemi inne niz
wvmienione w 19 13 01
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73. 19 13 04 Szlamy z oczyszczania
gleby i ziemi inne niz
wvmienione w'19 13 03

odpady gromadzone będą
selektywnie
w zbiornikach autocystern,
beczkach metalowych
pojemności 200 dm3, lub
w pojemnikach
ztwozyw sztucznych
o pojemności 1,1 m3,
dostosowanych do
właściwości fizyko-
chemicznych odpadow.

74. 19 13 06 Szlamy z oczyszczania
wód podziemnych inne
niz wymienione
w191305

75. 19 {3 08 odpady ciekłe i stęzone
uwodnione odpady ciekłe
(np. koncentraty)
z oczyszczania wód
podziemnych inne niz
wvmienione w '19 13 07

1.2. Odpady do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania transportowane
będą środkami transpońu Spółki RAF EKoLoGlA Sp. z o.o.,
ul. Trzecieskiego 14' 38-460 Jedlicze lub odbiorców odpadów.

I.3. Działa!ność Spółki RAF - EKoLoGlA Sp. z o.o., ul. Trzecieskiego 14,
38-460 Jed!icze prowadzona będzie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej z wyłączeniem terenów zamkniętych w rozumieniu przepisów
ustawy Prawo ochrony środowiska.

l.4 Niniejsza decyzja obowiązuje do dnia 30 listopada 2021 roku.

Il. Decyzję wydaję pod następującymi warunkami:

ll.1. Dopuszczone do wytworzenia odpady powstawały będą wyłącznie w wyniku
Świadczenia usług' Niniejsza decyĄa nie obejmuje świadczenia usług w zakresie
od b ieran ia od pad ów wytwo rzon y ch przez i n nego posiad acza.

u.2. Wytwarzane odpady magazynowane będą w miejscach wydzielonych,
oznakowanych nazwą i kodem odpadu oraz zabezpieczonych przed dostępem
osob postronnych; w sposób selektywny, uniemozliwiający ich zmieszanie oraz
zabezpieczający środowisko wodne i gruntowe przed zanieczyszczeniami,
W sposób zgodny z zapisami punktu l.1. niniejszej decyzji. Pojemność
pojemnikow i materiał, z ktorego będą wykonane dostosowane będą do iloŚci,
rodzaju i składu odpadÓw.

ll.3. Miejsca magazynowania płynnych odpadów niebezpiecznych Wyposazone
będą pojemnik z sorbentem pozwalającym na usuwanie ewentualnych wyciekow.

ll.4. Przemieszczanie odpadów odbywaÓ się będzie w sposób zabezpieczający
przed ich przypadkowym rozproszeniem, pyleniem i wyciekiem.
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ll.7. Ewidencję wytwarzanych odpadów naleŻy prowadzić w sposób pozwalający
na prawidłowe wypełnienie zbiorczego zestawienia danych o odpadach
i przekazanie go marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce
wytwarzania odpadów.

ll.8. DziałalnośÓ w zakresie wykonywanych usług naleŻy prowadziÓ w sposÓb
zgodny z planami gospodarki odpadami, przepisami z zakresu gospodarki
odpadami, przepisami prawa miejscowego oraz nie będzie powodowała
zagroŻenia dla zdrowia, Życia ludzi lub dla środowiska.

Uzasadnienie
RAF - EKOLOGIA Sp. z o.o., ul. Trzecieskiego 1438-460 Jedlicze regon

(370484149) pismem z dnia 17.10'2011r. wystąpiła z wnioskiem do Marszałka
Województwa Podkarpackiego o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami
powstającymi W wyniku świadczenia usług budowlanych, remontowych,
montaŻowy ch oraz czYszczenia zbiorn ików.

Zgodnie z art. 17 ust 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz' U. z2010r' Nr 185, poz. 1243 zpoŹn. zm') wytworca odpadów, który prowadzi
działalnośó polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu
obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji
i napraw, a takŻe przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach
przewoŻnych, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program
gospodarki odpadami.

W trakcie analizy, przedłoŻonego przy w/w wniosku programu gospodarki
odpadami stwierdzono, iŻ nie spełnia on wszystkich Wymogow formalnych
określonych w ustawie. Dlatego, teŻwezwano Stronę do uzupełnienia programu.
W odpowiedzi na wezwanie Strona przedłoŻyła zweryfikowany program przy piśmie
z dnia z 3.11 .2011r. znak'. RE130112011.

DziałalnośÓ RAF - EKoLoGlA Sp. z o'o', ul. Trzecieskiego 1438-460 Jedlicze
prowadzona będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem terenów
zamkniętych w rozumieniu ań. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony środowiska (Dz. U' z2008 r. Nr 25, poz. 150 z poŹn' zm')'

Zgodnie z wnioskiem Strony wytworzone odpady w większości nie będą
magazynowane W miejscu wytworzeńia. Bezpośrednio po wytworzeniu
załadowywane będą na środki transpońu i wywozone do odzysku lub
unieszkodliwiania w instalacji własnej Raf-Ekologia Sp. z o.o' w Jedliczu lub
przekazywane uprawnionym podmiotom na zasadzie zlecenia obowiązku
gospodarowania odpadami w świetle ań. 25 ustawy o odpadach - ,,WytwÓrca
odpadow moŻe zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu
posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów moŻe je przekazywać wyłącznie
podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie
gospodarowania odpadami, chyba Że działalność taka nie Wymaga uzyskania
zezwolenia."' \Ą/ przypadku konieczności magazynowania wytworzonych odpadow
W miejscu świadczenia usługi - odpady będą magazynowane
jedynie do czasu zakończenia tej usługi, selektywnie, W zbiornikach autocystern,
beczkach metalowych pojemności _200 dm', lub W pojemnikach z tworzyw
sztucznych o pojómności 1,1 ffi3, dostosowanych do właściwoŚci fizyko-



chemicznych odpadów lub W beczkach metalowych, z tworzyw sztucznych,
kontenerach KP-7 lub luzem na utwardzonym p|acu zabezpieczone przed wpływem
warunków atmosferycznych folią lub plandeką.
Miejsca magazynowania odpadow będą uzgodnione ze zlecającym usługę'
oznakowane nazwą i kodem odpadu.
odpady do miejsc zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania transportowane będą
środkami transpońu RAF - EKoLoGlA Sp. z o'o'
Przedstawlony przez Wnioskodawcę sposob postępowania z odpadami jest zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami określonymi W przepisach ustawy
o odpadach oraz aktów wykonawczych i nie będzie stwarzał zagroŻenia dla
środowiska i zdrowia ludzi.

W związku z powyŻszym, przychylono się do wniosku Strony i orzeczono jak
w sentencji decyzji.

Zgodnie zarl. 10 s 1 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z2000 r., Nr 98, poz.1071 z poŻn' zm.) organ zapewnił
Stronie czynnY udział w kazdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji
umozliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów' Strona nie wniosła
zadnych uwag ani wnioskow.

Pouczenie
. od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra
Srodowiska ul. Wawelska 52154, 00-922 Warszawa za pośrednictwem Marszałka
Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyĄi'
odwołanie wnosi się w 2 egzemplarzach'

W przypadku naruszenia przez wytwórcę odpadów przepisow dotyczących
ochrony środowiska lub nieprzestrzegania warunków określonych W niniejszej
decyzji podjęte zostaną wobec strony czynności określone w ań' 23 ustawy
o odpadach.

lnformacja o niniejszej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie
danych.

Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia l6 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225' poz'1635 z póŹn' zm')
uiszczono opłatę skarbową w dniu 12'08 .2011r.
w wysokoŚci l o,oo złotycń na rachunek urzpatrffiiiita'Rzeszowa: ;
83 1240 2092 9141 0062 0000 0423. ,,. 

'- '

'-
Otrzvmuia:
1. RAF - EKOLOGIA Sp. zo.o.

ul. Trzecieskiego 1 4, 38-460 Jedlicze
2' Marszałek Województwa wg rozdzielnik
3. Wojewodzki lnspektor ochrony Środowiska wg rozdzielnika
4. ala OS-lll
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