Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Firma, oznaczenie siedziby i
Numer
adres albo imię i nazwisko i adres
identyfikacji
przedsiębiorcy
podatkowej

Numer

Rodzaj odbieranych odpadów

Numer

identyfikacyjny

komunalnych

rejestrowy

Uwagi

REGON

NIP
FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o
ul. Strefowa 8
39-400 Tarnobrzeg

867-20-78-171

180002083

15 01 01 – papier i tektura
1/2012
15 01 02 – tworzywa sztuczne
15 01 03 – drewno
15 01 04 – metal
15 01 05 – odpady wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – szkło
15 01 09 – tekstylia
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin i i II
klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów

Zmiana wpisu w
dniu 19.10.2020r.
zmiana nazwy firmy
z A.S.A. Tarnobrzeg
Sp. z o. o. na FCC
Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Zmiana wpisu w
dniu 27.06.2014r.
zmiana adresu firmy
.A.S.A. Tarnobrzeg
Sp. z o. o.
ul. Strefowa 8, 39400 Tarnobrzeg
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wyposażenia niezawierające substancje
niebezpieczne
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż zmieszane lub
wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia niezawierające substancji
niebezpiecznych
17 01 80 – usunięty tynki, tapety, okleiny itp.:
17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 – inne niewymienione odpady
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (podkłady
kolejowe)
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin i i II klasy
toksyczności( bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony

Strona 2 z 32

20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż jadalne
20 01 27 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice zawierające substancji
niebezpieczne
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice niezwierające substancji
niebezpiecznych
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty niezawierające substancji
niebezpiecznych
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż cytotoksyczne i
cytostatyczne
20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo –
kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te
baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż baterie i
akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
ołowiowymi, niklowo – kadmowymi lub bateriami
zawierającymi rtęć oraz niesortowanymi bateriami
i akumulatorami zawierającymi te baterie
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające
freony zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające
freony i zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne niezawierające niebezpiecznych
składników
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20 01 37* - drewno zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 38 – drewno niezawierające substancji
niebezpiecznych
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż środki
ochrony roślin I i II klasy toksyczności ) bardzo
toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny w podgrupie Odpady
komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
[ z wyłączeniem odpadów opakowaniowych
(włącznie z selektywnie gromadzonymi
komunalnymi odpadami opakowaniowymi)]
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 - gleba i ziemia , w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane(zmieszane ) odpady
komunalne
20 03 02 - odpady z targowisk
20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 08 – odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
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Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. ul.
Wrocławska 3
26-600 Radom

9482007435

670163803

15 Odpady opakowaniowe;sorbenty, tkaniny do 2/2012
wycierania, materiały filtracyjne i ubrania
ochronne nie ujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z
selektywnie gromadzonymi komunalnymi
odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i
gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin i II klasy
toksyczności( bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne

Zmiana wpisu w
dniu
31.01.2014r.zmiana
nazwy firmy z
Przedsiębiorstwo
Wywozu
Nieczystości Stałych
,,Almax’’ Sp. z o.o.
na Tonsmeier
Wschód Sp. z o.o.
Zmiana wpisu w
dniu 29.12.2014r.
rozszerzenie
zarejestrowanej listy
odpadów o KOD
100101-Żużle,
popioły paleniskowe
i pyły z kotłów
(z wyłączeniem
pyłów z kotłów
wymienionych w 10
01 04)
Wykreślenie wpisu
w dniu 13.01.2017r.

Strona 5 z 32

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w
20 01 25
20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice i inne niż wymienione w 20 01
27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20
01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06
01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne
baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20
01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20
01 23 i 20 0135
20 01 37* - drewno zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01
37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż
wymienione w 20 01 19

Strona 6 z 32

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z
cmentarzy)
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 - gleba i ziemia , w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 – niesegregowane(zmieszane ) odpady
komunalne
20 03 02 - odpady z targowisk
20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99- odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
10 0101-Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
SanTa-EKO Sp. z o.o.
ul. Holownicza 1,
27-600 Sandomierz

864-13-25-941

830296989

15 01 01 – papier i tektura
3/2012
15 01 02 – tworzywa sztuczne
15 01 03 – drewno
15 01 04 – metal
15 01 05 – odpady wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – szkło
15 01 09 – tekstylia
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin i i II
klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - opakowania z metali zawierające

Zmiana wpisu w
dniu 10.03.2021r. –
zmiana adresu z
ul. Portowa 24, 27600 Sandomierz
na ul. Holownicza 1,
27-600 Sandomierz
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niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia niezawierające substancje
niebezpieczne
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż zmieszane lub
wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia niezawierające substancji
niebezpiecznych
17 01 80 – usunięty tynki, tapety, okleiny itp.:
17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 – inne niewymienione odpady
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (podkłady
kolejowe)
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80 – odpadowa papa
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
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17 03 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż
wymieniony w 17 05 07
17 06 02 – materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające
gips i inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy ,
remontów i demontażu inne niż wymienione w 17
09 01 , 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin i i II klasy
toksyczności( bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż jadalne
20 01 27 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice zawierające substancji
niebezpieczne
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20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice niezwierające substancji
niebezpiecznych
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty niezawierające substancji
niebezpiecznych
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż cytotoksyczne i
cytostatyczne
20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo –
kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te
baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż baterie i
akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
ołowiowymi, niklowo – kadmowymi lub bateriami
zawierającymi rtęć oraz niesortowanymi bateriami
i akumulatorami zawierającymi te baterie
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające
freony zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające
freony i zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne niezawierające niebezpiecznych
składników
20 01 37* - drewno zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 38 – drewno niezawierające substancji
niebezpiecznych
20 01 39 – tworzywa sztuczne
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20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż środki
ochrony roślin I i II klasy toksyczności ) bardzo
toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny w podgrupie Odpady
komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
[ z wyłączeniem odpadów opakowaniowych
(włącznie z selektywnie gromadzonymi
komunalnymi odpadami opakowaniowymi)]
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 - gleba i ziemia , w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane(zmieszane ) odpady
komunalne
20 03 02 - odpady z targowisk
20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 08 – odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
Ekologiczny Związek Gmin
Dorzecza Koprzywianki
Baćkowice 86
27-552 Baćkowice

864-14-60-082

830207750

01 01 02 – odpady z wydobywania kopalin innych 4/2012
niż rudy metali
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 07 – opakowania ze szkła
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu , gruzu
ceglanego,odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06

Wykreślenie
w dniu 27.09.2018r.
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17 05 04 – gleba i ziemia w tym kamienie inne niż
wymienione w
17 05 03
19 08 01 – skratki
19 08 02 – zawartości piaskowników
19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01
37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 02 02 – gleba w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 04 – szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do gromadzenia
nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w
innych podgrupach
REMONDIS Sp. z o.o.
728-01-32-515
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Oddział w Ostrowcu Św.
ul. Gulińskiego 13 A
27-400 Ostrowiec Św.

011089141

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości

5/2012
Zmiana wpisu w
dniu 01.12.2020r. –
rozszerzenie
Zmiana wpisu w
dniu 25.05.2018r.
Zmiana adresu firmy:
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substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i
II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i
toksyczne)
15 01 11* Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 Zużyte opony
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, koleiny itp.
17 02 01 Drewno
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż
wymienione w 17 05 03
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09
02 i 17 09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin i II klasy
toksyczności( bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony

z ul. Zawodzie 16
02-981 Warszawa
Oddział w Ostrowcu
Św.
ul. Gulińskiego 13A,
27-400 Ostrowiec
Św.
na
ul. Zawodzie 18
02-981 Warszawa
Oddział w Ostrowcu
Św.
ul. Antoniego Hedy
ps. Szary 13A
27-400 Ostrowiec
Św.
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20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w
20 01 25
20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice i inne niż wymienione w 20 01
27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20
01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06
01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne
baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20
01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20
01 23 i 20 0135
20 01 37* - drewno zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01
37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż
wymienione w 20 01 19
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
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20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 - odpady z targowisk
20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99- odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
17 01 82 – inne nie wymienione odpady
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 02 04* - odpady z drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (podkłady
kolejowe)
17 03 80 – odpadowa papa
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające
gips inne niż wymienione w 17 08 01
AUTO-ZŁOM,
Bogusław Paź,
Przewłoka 46,
27-670 Łoniów

867-119-18-82

830346279

15 01 01 – papier i tektura
1/2013
15 01 02 – tworzywa sztuczne
15 01 03 – drewno
15 01 04 – metal
15 01 05 – odpady wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – szkło
15 01 09 – tekstylia
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin i i II
klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 - Zużyte opony
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17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia niezawierające substancje
niebezpieczne
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż zmieszane lub
wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia niezawierające substancji
niebezpiecznych
17 01 80 – usunięty tynki, tapety, okleiny itp.:
17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 – inne niewymienione odpady
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 02 – Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80 – Odpadowa papa
17 04 01 –Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – Aluminium
17 04 03 - Ołów
17 04 04 – Cynk
17 04 05 – Żelazo i stal
17 04 06 - Cyna
17 04 07 – Mieszaniny metali
17 04 011 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 – Tłuczeń torowy(kruszywo inne niż
wymienione w 17 05 07
17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające
gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy,
remontowe i demontażu inne niż wymienione w 17
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09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin i i II klasy
toksyczności( bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż jadalne
20 01 27 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice zawierające substancji
niebezpieczne
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice niezwierające substancji
niebezpiecznych
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty niezawierające substancji
niebezpiecznych
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż cytotoksyczne i
cytostatyczne
20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06
01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane
baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż baterie i
akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
ołowiowymi, niklowo – kadmowymi lub bateriami
zawierającymi rtęć oraz niesortowanymi bateriami
i akumulatorami zawierającymi te baterie
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20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające
freony zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające
freony i zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne niezawierające niebezpiecznych
składników
20 01 37* - drewno zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 38 – drewno niezawierające substancji
niebezpiecznych
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż środki
ochrony roślin I i II klasy toksyczności ) bardzo
toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny w podgrupie Odpady
komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
[ z wyłączeniem odpadów opakowaniowych
(włącznie z selektywnie gromadzonymi
komunalnymi odpadami opakowaniowymi)]
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 - gleba i ziemia , w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane(zmieszane ) odpady
komunalne
20 03 02 - odpady z targowisk
20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
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,,EKOM’’ Maciejczyk Sp. J.
ul. Paderewskiego 18,
25-004 Kielce

959-10-39-983

290804239

20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy
toksyczności( bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż jadalne
20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice zawierające substancji
niebezpieczne
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice niezwierające substancji
niebezpiecznych
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty niezawierające substancji
niebezpiecznych
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż cytotoksyczne i
cytostatyczne
20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
oraz niesortowane baterie i akumulatory
zawierające te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające

2/2013

Strona 19 z 32

niebezpieczne składniki (1)
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01
37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż
wymienione w 20 01 19
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny 20 02 01 – odpady ulegające
biodegradacji
20 02 02 - gleba i ziemia , w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane(zmieszane ) odpady
komunalne
20 03 02 - odpady z targowisk
20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metalu
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II
klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie z pustymi
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pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 19 – tworzywa sztuczne
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06
17 01 80 – usunięty tynki, tapety, okleiny itp.:
17 01 82 – inne niewymienione odpady
17 05 08 – tłuczeń torowy ( kruszywo ) inny niż
wymienione
w 17 05 07
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cyna
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające
gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03
16 01 03 – zużyte opon
Wojteczek Krystyna
ul. Metalowców 41, 26-110
Skarżysko-Kamienna

6631108968

291082587

20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia

3/2013
Wykreślenie
w dniu 07.07.2014r.
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 6572872709
EKO-KWIAT Sp. z o.o.
Wola Jachowa 94A, 26-008
Górno

260424193

15 01 01 – papier i tektura;
15 01 02 – tworzywa sztuczne;
15 01 03 – drewno
15 01 04 – metal;
15 01 05 – odpady wielomateriałowe;
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
15 01 07 – szkło;
15 01 09 – tekstylia;
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów;
17 01 02 – gruz ceglany;
17 01 03 – odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia;
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż zmieszane lub
wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia niezawierające substancji
niebezpiecznych;
17 01 80 – usunięty tynki, tapety, okleiny itp.:;
17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg;
17 01 82 – inne niewymienione odpady;
20 01 01 – papier i tektura;
20 01 02 – szkło;
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające
biodegradacji;
20 01 10 – odzież;
20 01 11 – tekstylia;
20 01 30 – detergenty niezawierające substancji
niebezpiecznych;
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
20 01 32 – leki inne niż cytotoksyczne i
cytostatyczne;
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające
freony i zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne niezawierające niebezpiecznych
składników;
20 01 38 – drewno niezawierające substancji

1/2014

Wpis w dniu
06.06.2014r.
Wykreślenie
w dniu 25.10.2017r.
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niebezpiecznych;
20 01 39 – tworzywa sztuczne;
20 01 40 – metale;
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych;
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż środki
ochrony roślin I i II klasy toksyczności ) bardzo
toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny w podgrupie Odpady
komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
[ z wyłączeniem odpadów opakowaniowych
(włącznie z selektywnie gromadzonymi
komunalnymi odpadami opakowaniowymi)];
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;
20 02 02 - gleba i ziemia , w tym kamienie;
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
;20 03 01 – niesegregowane(zmieszane ) odpady
komunalne;
20 03 02 - odpady z targowisk;
20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości ;
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
;20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
EKO-KRAS Sp. z o. o.
Ul. Marii Konopnickiej 27D
23-204 Kraśnik

715-19-14-256

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II
klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
16 01 03 zużyte opony
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów;

1/2019
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17 01 02 – gruz ceglany;
17 01 06*- zmieszane lub wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia zawierające
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06
20 01 01 – papier i tektura;
20 01 02 – szkło;
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające
biodegradacji;
20 01 23*- urządzenia zawierające freony
20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice zawierające substancji
niebezpieczne
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż cytotoksyczne i
cytostatyczne
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki (1)
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane(zmieszane ) odpady
komunalne
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
Transport Usługi Edukacja
,,Motylek’’ Iwona Zarzycka
Ul. Wałowa 9

6611099692

291046574

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna

1/2020
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27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
15 01 11*- opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 zużyte opony
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów;
17 01 02 – gruz ceglany;
17 01 03 – odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 80- usunięte tynki, tapety, koleiny itp.
17 02 01- drewno
17 05 04- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż
wymienione w 17 05 03
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03
20 01 01 – papier i tektura;
20 01 02 – szkło;
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające
biodegradacji;
20 01 10 – odzież
20 01 11- tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy
toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy i insektycydy )
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20 01 21*- lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23*- urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26*- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w
20 01 25
20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne 20 01 27
20 01 29*- detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 –detergenty inne niż wymienione w 20 01
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż cytotoksyczne i
cytostatyczne
20 01 33*- baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06
01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane
baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki (1)
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37*- drewno zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 38- drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41- odpady z czyszczenia kominów ( w tym
zmiotki wentylacyjne )
20 01 80 –środki ochrony roślin inne niż
wymienione w 20 01 19
20 01 99 – inne niż wymienione frakcje zbierane

Strona 26 z 32

w sposób selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia w tym kamienie
20 02 03 –inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – nie segregowane (zmieszane ) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach

Usługi Transportowe Mateusz 6612374953
Kaczyński Goździelin 156
27-420 Bodzechów

368365185

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
15 01 11*- opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 zużyte opony
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów;
17 01 02 – gruz ceglany;
17 01 03 – odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w
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17 01 80- usunięte tynki, tapety, koleiny itp.
17 02 01- drewno
17 05 04- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż
wymienione w 17 05 03
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03
20 01 01 – papier i tektura;
20 01 02 – szkło;
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające
biodegradacji;
20 01 10 – odzież
20 01 11- tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy
toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy i insektycydy )
20 01 21*- lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23*- urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26*- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w
20 01 25
20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne 20 01 27
20 01 29*- detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20
01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż cytotoksyczne i
cytostatyczne
20 01 33*- baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06
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01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane
baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20
01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20
01 23 i 20 01 35
20 01 37*- drewno zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 38- drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41- odpady z czyszczenia kominów ( w tym
zmiotki wentylacyjne )
20 01 80 –środki ochrony roślin inne niż
wymienione w 20 01 19
20 01 99 – inne niż wymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia w tym kamienie
20 02 03 –inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – nie segregowane (zmieszane ) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach

Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe „Zieliński”
Zbigniew Zieliński
ul. Klasztorna 27A,
26-035 Raków

6571400084

292675527

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
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15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
15 01 11*- opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 zużyte opony
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów;
17 01 02 – gruz ceglany;
17 01 03 – odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 02 01- drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03- tworzywa sztuczne
17 03 02 - asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,
17 04 02 – aluminium
17 04 03 - ołów
17 04 04 - cynk
17 04 05 - żelazo i stal
17 04 06 - cyna
17 04 07 - mieszaniny metali
17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż
wymieniony w 17 05 07
17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 - materiały budowlane zawierające gips
inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03
20 01 01 – papier i tektura;
20 01 02 – szkło;
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20 01 08 – odpady kuchenne ulegające
biodegradacji;
20 01 10 – odzież
20 01 11- tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy
toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy i insektycydy )
20 01 21*- lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23*- urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26*- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w
20 01 25
20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne 20 01 27
20 01 29*- detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20
01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż cytotoksyczne i
cytostatyczne
20 01 33*- baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06
01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane
baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20
01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20
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01 23 i 20 01 35
20 01 37*- drewno zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 38- drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41- odpady z czyszczenia kominów ( w tym
zmiotki wentylacyjne )
20 01 80 –środki ochrony roślin inne niż
wymienione w 20 01 19
20 01 99 – inne niż wymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia w tym kamienie
20 02 03 –inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – nie segregowane (zmieszane ) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
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