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9. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW, 
ODBIÓR, UTYLIZACJA 

Dostarczając oleje smarowe do naszych Klientów, zostaliśmy zobligowani do odbierania od nich olejów 
przepracowanych. Jedną z przesłanek funkcjonowania naszego Przedsiębiorstwa jest czynny wpływ 
na ochronę środowiska naturalnego. Potwierdzeniem tego założenia było otrzymanie w roku 2013 
pozwolenia na obrót odpadami, które tak jak w innych przedsiębiorstwach powstają również w Zakładach 
Usług Leśnych, ale nie w takich ilościach, które jednorazowo byłyby w obszarze zainteresowań dużych 
odbiorców tego typu zanieczyszczeń. By nasi Klienci nie zbierali np. olejów przepracowanych miesiącami, 
systematycznie odbieramy od nich wygenerowane odpady w ilościach nawet „sztukowych” 
czy np. w opakowaniach 30L. Segregujemy je wg kodów i oddajemy do utylizacji uprawnionym organizacjom. 
Mamy możliwość odbioru ponad 120 różnego rodzaju odpadów. Podpisujemy stosowne umowy, które 
również coraz częściej wymagane są przez Nadleśnictwa przy składaniu ofert na wykonywanie prac.

Tabela poniżej przedstawia grupy odpadów niebezpiecznych najczęściej generowanych przez Zakłady 
Usług Leśnych:

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kod odpadu

13 02 08*

13 02 08*

15 01 10*

15 02 02*

15 02 03*

16 01 07*

16 01 13*

16 01 14*

Rodzaj odpadu

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, w których suma zanieczyszczeń nie przekracza 8%

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, w których suma zanieczyszczeń przekracza 8%

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne  inne niż w poz. 5

Filtry olejowe

Płyny hamulcowe

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancjami niebezpiecznymi.

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi.
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