
Obowiązuje od 1.09.2020 r. 

 
Lp. Kod odpadu 

według katalogu 

odpadów 

Rodzaj odpadu 

PKD – 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż 

niebezpieczne 

Cena netto za  

1 Mg odpadu 

 w zł 

1 02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 135,00 

2 02 01 99 Inne nie wymienione odpady – zawierające tłuszcz i kwasy tłuszczowe 135,00 

3 

 

02 02 01 

 

Odpady z mycia i przgotowywania surowców (z przygotowywania i 

przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego) 

112,50 

4  02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (pochodzenia zwierzęcego) 112,50 

5 

 

02 02 99 Inne nie wymienione odpady pochodzenia zwierzęcego 

zawierające tłuszcz, substancje organiczne podatne na fermentacje 

123,75 

6 

 

02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczanie i obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców (odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów i używek 

spożywczych, odpady pochodzenia roślinnego z przygotowania i 

przetwórstwa tytoniu, drożdży i produktów ekstraktów drożdżowych, 

przygotowani i fermentacji melasy z wyłączeniem 02 07) 

112,50 

7 02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (odpady z przygotowania 

produktów i używek spożywczych, odpady pochodzenia roślinnego z 

przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produktów ekstraktów 

drożdżowych, przygotowania i fermentacji melasy z wyłączeniem 02 07) 

75,00 

8 02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych  

(z wyłączeniem 02 03 81) 

112,50 

9 02 03 99 Inne nie wymienione odpady 135,00 

10 02 05 80 Odpadowa serwatka (odpady z przemysłu mleczarskiego ) 112,50 

11 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 75,00 

12 02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 112,50 

13 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze (odpady z 

przemysłu piekarniczego i cukierniczego) 

150,00 

14 02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania 

surowców 

112,50 

15 02 07 02 Odpady z destylacji spitytualiów (odpady z produkcji napojów 

alkoholowych i bezalkoholowych z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) 

37,50 

16 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 75,00 

17 02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 37,50 

18 02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary (odpady z 

produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych z wyłączeniem 

kawy, herbaty, kakao) 

37,50 

19 02 07 99 Inne nie wymienione odpady (z produkcji napojów alkoholowych i 

bezalkoholowych z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) 

37,50 

21 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje i tłuszcze jadalne 

105,00 

22 19 08 99 Inne nie wymienione odpady( z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych 

grupach ) 

37,50 

23 20 01 08 Odpady kuchenne  ulegające biodegradacji 37,50 

24 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 225,00 

26 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 75,00 

 


