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Kody odpadów

Każdy możliwy rodzaj odpadu powstający w wyniku
produkcji, prac budowalnych, remontowych,
procesów przemysłowych, wydobycia surowców
czy też ich przetwarzania posiada odpowiedni kod.
Klasyfikacja kodów znajduje się w rozporządzniu
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r.
Poniżej znajdą Państwo tekst rozporządzenia:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów.
(Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628) zarządza się, co następuje:
§ 1.Rozporządzenie określa:
1) katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych,
2) sposób klasyfikowania odpadów.
§ 2.Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20
następujących grup:
1) odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej
przeróbce rud oraz innych kopalin – 01,
2) odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa,
łowiectwa oraz przetwórstwa żywności – 02,
3) odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej,
papieru i tektury – 03,
4) odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego – 04,
5) odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej
przeróbki węgla – 05,
6) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu
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chemii nieorganicznej – 06,
7) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu
chemii organicznej – 07,
8) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb,
lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich – 08,
9) odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych – 09,
10) odpady z procesów termicznych – 10,
11) odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych
materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych – 11,
12) odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i
tworzyw sztucznych – 12,
13) oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup
05, 12 i 19) – 13,
14) odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem
grup 07 i 08) – 14,
15) odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i
ubrania ochronne nieujęte w innych grupach – 15,
16) odpady nieujęte w innych grupach – 16,
17) odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) – 17,
18) odpady medyczne i weterynaryjne – 18,
19) odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z
oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych –
19,
20) odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – 20.
§ 3. 1.Katalog odpadów określający grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody
wraz z listą odpadów niebezpiecznych zawiera załącznik do rozporządzenia.
2.Listę odpadów niebezpiecznych ustala się poprzez oznakowanie odpadów
niebezpiecznych w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" przy
kodzie rodzaju odpadów.
§ 4. 1.Odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach 01 do 12 lub 17
do 20, przypisując im odpowiedni kod sześciocyfrowy określający rodzaj odpadu
(wyłączając kody kończące się na 99), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
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2.W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach 01 do 12 lub 17 do 20,
odpady klasyfikuje się w grupach 13, 14 i 15.
3.W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach, o których mowa w
ust. 2, odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych
grupach.
4.W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady klasyfikuje
się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne
niewymienione odpady).
5.Odpady ze specyficznych gałęzi przemysłu klasyfikuje się w kilku grupach, w
szczególności odpady powstające przy produkcji samochodów klasyfikuje się w grupie
12 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i
tworzyw sztucznych; 11 – odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni
metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych; 08 –
odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb,
lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich, w zależności
od etapu produkcji.
6.Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie
lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15
01, a nie w 20 01.
§ 5.Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 162,
poz. 1135 i z 2001 r. Nr 17, poz. 204).
§ 6.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Załącznik nr 1 – Katalog odpadów wraz z listą odpadów
niebezpiecznych
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