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………………………………………………. 

(miejscowość, data) 
I. Identyfikacja źródła odpadów/pozostałości (dostawcy): 
Nazwa firmy:  .................................................................................................................................................. 
Rodzaj działalności: ......................................................................................................................................... 
Nr NIP:  ............................................................................................................................................................ 
Adres:  ............................................................................................................................................................. 
II. Dane identyfikujące odbiorcę  
Nazwa firmy: Stena Recycling Sp. z o.o. 
Nr NIP: 527-23-46-985 
Kraj: Polska 
Kod pocztowy, miejscowość: 02-390 Warszawa 
Adres: Grójecka 208 
III. Informacje dotyczące dostawy odpadów/pozostałości: 
Data ważności deklaracji dotyczącej odpadów/pozostałości : 1 rok 
  
Nazwa odpadu/pozostałości/Kod odpadu: 
 

Kod 
odpadu Nazwa odpadu 

Zaznacz „X” odpad 
potencjalnie 

kierowany do RDF 
07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  

07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  

07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  

07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)  

07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony  

07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne  

07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  

08 01 11* 
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne  

08 01 13* 
Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne  

08 01 17* 
Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne  

08 01 19* 
Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne  

08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne  

08 04 09* 
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne  
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11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne  

12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców  

12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne  

13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych  

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  

13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła  

13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach  

13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach  

13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)  

13 08 02* Inne emulsje  

14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników  

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  

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) 
 

16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje  

16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne  

16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne  

16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty  

16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne  

17 02 04* 
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) 
 

19 08 13* 
Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych 
 

19 10 03* Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne  
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IV. Deklaracja 
Niniejszym zaświadczam, że: 
Odpady/pozostałości składają się wyłącznie z biomasy określanej jako frakcja biodegradowalna, 
produktów, odpadów i pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (w tym substancji 
roślinnych i odzwierzęcych), leśnictwa i branż pokrewnych, w tym rybołówstwa i akwakultury, a 
także jako frakcja biodegradowalna odpadów przemysłowych i komunalnych. 

Nie 

Odpady lub pozostałości inne niż pozostałości pochodzące z rolnictwa, akwakultur i rybołówstwa Tak 
Odpady lub pozostałości spełniają wymagania określone w art. 29 Dyrektywy. 
2018/2001.  

N.D. 

Spełnione są postanowienia przepisów obowiązujących w zakresie handlu, etykietowania i 
transportu.  

N.D. 

 
Niniejszym zaświadczam, iż powyższe informacje są prawdziwe i wyrażam zgodę na przedstawienie dowodów na 
zgodność z oświadczeniami w niniejszej deklaracji. Wyrażam również zgodę na ich weryfikację przez audytora 
jednostki certyfikującej wyznaczonej przez odbiorcę odpadów. 
 
 
 
 .............................................................. 
Data, podpis wytwórcy odpadów/pozostałości


