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Numer 

rejestrowy 

Firma Numer identyfikacji 

podatkowej 

NIP 

Numer 

identyfikacyjny 

REGON 

Rodzaj odbieranych odpadów 

1/2012 SITA POLSKA Sp. z o. o. 

ul. Zawodzie  5 

02-981 Warszawa  

wykreślona na swój 

wniosek 10.06.2016 

526 00 29 173 010395344 
15 01 01 – opakowania z papieru i tekstury; 

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 z 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 pojemnikami ciśnieniowymi; 

20 01 01 – papier i tekstura; 

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; 
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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 wymienione 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 inne niż wymienione  w 20 01 27; 

20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 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 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; 

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; 
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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 nie ulegające 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 nie wymienione w innych 

podgrupach. 

Rozszerzenie w dniu 03.10.2012 o kody: 

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 02 01 – drewno; 

17 02 02 – szkło; 
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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 konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione17 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; 

2/2012 Zakład Usług 

Komunalnych „BŁYSK” 

ul. Piastowa 2 

05-400 Otwock 

zmiana 15.12.2014 r. 

Tonsmeier Centrum Sp. z 

o. o. 

zmiana 04.06.2019 

532 17 16 532 

zmiana    

15.12.2014 r. 

775 000 05 16 

016232488 

zmiana 

15.12.2014 r. 

610281538 

15 01 01 – opakowania z papieru i tekstury; 

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 z szkła; 

15 01 09 – opakowania z tekstyliów; 

20 01 01 – papier i tekstura; 

20 01 02 – szkło; 
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PreZero Sernice Centrum 

sp. z o. o. 

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji; 

20 01 10 – odzież; 

20 01 11 – tekstylia; 

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 30 – detergenty inne niż wymienione 20 01 29; 

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; 

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35; 

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 nie ulegające biodegradacji; 



       
Gmina Kałuszyn 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

  6 

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów; 

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe; 

20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach. 

Rozszerzenie w dniu 21.12.2012 o kody: 

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 

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 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 
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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 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 

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 26* – oleje i tłuszcze inne niż wymienione 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 inne niż wymienione  w 20 01 27; 

20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 

20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne; 

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31; 

20 01 37* – drewno zawierające substancje niebezpieczne; 
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20 03 02 – odpady z targowisk; 

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych 

służących do gromadzenia nieczystości; 

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych; 

Rozszerzenie w dniu 20.11.2015 o kody: 

17 03 80* – papa odpadowa 

Rozszerzenie w dniu 16.11.2017 o kody: 

ex 20 03 99 – inne niż niebezpieczne odpady budowlane i 

rozbiórkowe 

3/2012 MPK PURE HOME Sp. z 

o. o., Sp. k. 

Ul. Kołobrzeska 5 

07-401 Ostrołęka 

zmiana wpisu  

758 211 70 04 551318936 
Zmiana w dniu 19.04.2016 na kody: 

02 02 01 – odpady z mycia i przygotowywania surowców, 

02 02 01 – odpadowa tkanka zwierzęca, 

02 01 03 – surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa, 

02 02 80* – odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca 

właściwości niebezpieczne, 

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 z 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 
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porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi; 

16 01 03* – zużyte opony 

16 81 01* – odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 

16 81 02 – odpady inne niz wymienione w 18 81 01 

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 zawierające 

substancje niebezpieczne 

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, 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 – Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione 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 
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17 04 05 – żelazo i stal  

17 04 06 – cyna 

17 04 07 – mieszaniny metali 

17 04 09* – odpady metali zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 

17 04 10* – kable zawierające ropę naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne 

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 05 03* – gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. PCB) 

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 

wymienione w 17 05 03 

17 05 05* – urobek z pogłębiania zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 

17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 

05 05 

17 05 07* – tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający 

substancje niebezpieczne 

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony 

w 17 05 07 

17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 

17 06 03* – inne materiały izolacyjne zawierające substancje 

niebezpieczne 

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 

06 01 i 17 06 03 

17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 08 01* – materiały konstrukcyjne zawierające gips 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione  
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w 17 08 01 

17 09 01* – odpady z budowy, remontów i demontażu 

zawierające rtęć 

17 09 02* – odpady z budowy, remontów i demontażu 

zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające 

PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, 

szczelne zespoły okienne, kondensatory) 

17 09 03* – inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

(w tym odpady zmieszane) zawierające substancje 

niebezpieczne 

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 wymienione 20 01 25; 

20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 
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żywice zawierające substancje niebezpieczne; 

20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice inne niż wymienione  w 20 01 27; 

20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 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 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; 

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 nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny; 

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji; 

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie; 
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20 02 03 – inne odpady nie ulegające 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 nie wymienione w innych 

podgrupach. 

4/2012 POLSUPER Sp. z o. o. 

ul. Krakowskie 

Przedmieście 4/6 

00-333 Warszawa 

wykreślona na swój 

wniosek 18.04.2014 

525 233 03 66 140113796 
15 01 01 – opakowania z papieru i tekstury; 

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 z 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 pojemnikami ciśnieniowymi; 

20 01 01 – papier i tekstura; 

20 01 02 – szkło; 

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji; 

20 01 10 – odzież; 
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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 wymienione 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 inne niż wymienione  w 20 01 27; 

20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 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 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; 
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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 nie ulegające 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 nie wymienione w innych 

podgrupach. 

 

5/2012 P.P.H.U.LEKARO Jolanta 

Zagórska 

Wola Ducka 70A 

532 120 34 65 013288815 
15 01 01 – opakowania z papieru i tekstury; 

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych; 

15 01 03 – opakowania z drewna; 

15 01 04 – opakowania z metali; 

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe; 
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05-408 Glinianka 

wykreślona na swój 

wniosek 16.10.2017 

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe; 

15 01 07 – opakowania z 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 pojemnikami ciśnieniowymi; 

20 01 01 – papier i tekstura; 

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 wymienione 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 inne niż wymienione  w 20 01 27; 
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20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 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 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; 

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 nie ulegające biodegradacji; 

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

20 03 02 – odpady z targowisk; 
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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 nie wymienione w innych 

podgrupach. 

Rozszerzenie w dniu 04.03.2013 o kody: 

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 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 
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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 

wymienione17 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; 

6/2012 Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo – 

Handlowe „CZYŚCIOCH” 

Sp. z o. o. 

ul. Kleeberga 20 

15-691 Białystok 

wykreślona na swój 

wniosek 12.07.2016 

542 10 05 256 050298526 
15 01 01 – opakowania z papieru i tekstury; 

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 z 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 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; 
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17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06; 

17 02 01 – drewno; 

17 02 02 – szkło; 

17 02 03 – tworzywa sztuczne; 

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 konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione17 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 tekstura; 

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; 
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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 wymienione 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 inne niż wymienione  w 20 01 27; 

20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 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 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; 

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; 
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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 nie ulegające 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 nie wymienione w innych 

podgrupach. 

7/2012 EKO-SAM BIS Sp. z o. o. 

Ul. Dobra 12 

05-306 Jakubów 

822 20 59 452 712482077 
15 01 01 – opakowania z papieru i tekstury; 

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 z szkła; 

15 01 09 – opakowania z tekstyliów; 

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji 
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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; 

15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry 

olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania 

(np. szmaty i ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty i ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

w 15 02 02; 

19 12 01 – papier i tektura; 

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 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć; 

20 01 23* – urządzenia zawierające freony; 

20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne; 

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 
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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 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 nie ulegające 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 07 – odpady wielkogabarytowe; 

20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach. 

8/2012 Zakład Usług 

Komunalnych i Zieleni, 

Wacław Chyliński, 

ul. Armii Ludowej 21a/40 

05-300 Mińsk Mazowiecki  

822 000 59 89 710147067 
15 01 01 – opakowania z papieru i tekstury; 

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 z szkła; 
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15 01 09 – opakowania z tekstyliów; 

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 wymienione 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 inne niż wymienione  w 20 01 27; 

20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 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 nie sortowane baterie i akumulatory zawierające                                                                  

te baterie; 
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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 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 nie ulegające 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 nie wymienione w innych 

podgrupach. 

Rozszerzenie w dniu 19.04.2016 o kody: 

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji 
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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 02 01 – drewno 

17 02 02 – szkło 

17 02 03 – tworzywa sztuczne 

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 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  
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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 

9/2012 Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych „Czyścioch 

Bis” Sp. z o. o. 

ul. Mjr Hubala 18 

16-400 Suwałki 

wykreślona na swój 

wniosek 10.04.2014 

844 15 84 000 790280252 
15 01 01 – opakowania z papieru i tekstury; 

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 z 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 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 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, okleiny itp. 

17 02 01 – drewno 
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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 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 

20 01 01 – papier i tekstura; 

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);  
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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 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 inne niż wymienione  w 20 01 27; 

20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 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 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; 

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; 
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20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 

01 19; 

20 01 99 – inne nie 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 nie ulegające 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 nie wymienione w innych 

podgrupach. 

10/2012 Ekolider Jarosław 

Wyglądała 

Lucin 4 

08-400 Garwolin 

826 001 28 95 710072004 
15 01 01 – opakowania z papieru i tekstury; 

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 z szkła; 

15 01 09 – opakowania z tekstyliów; 

20 01 01 – papier i tekstura; 

20 01 02 – szkło; 

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji; 

20 01 10 – odzież; 

20 01 11 – tekstylia; 
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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 wymienione 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 inne niż wymienione  w 20 01 27; 

20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 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 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; 

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
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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 nie 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 nie ulegające 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 nie wymienione w innych 

podgrupach. 

11/2012 Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o. o. 

ul. Gdańska 69 

07-100 Węgrów 

824 000 31 72 710045680 
15 01 01 – opakowania z papieru i tekstury; 

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 z szkła; 



       
Gmina Kałuszyn 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

  34 

wykreślona na swój 

wniosek 08.08.2013  

15 01 09 – opakowania z tekstyliów; 

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 01 35; 

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji; 

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie; 

20 02 03 – inne odpady nie ulegające 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 nie wymienione w innych 

podgrupach. 

Rozszerzenie w dniu 23.05.2013 o kody: 

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 

16 02 11* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, 

HFC 

16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 



       
Gmina Kałuszyn 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

  35 

elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 

09 do 16 02 13 

16 02 15* - Niebezpieczne elementy lub części składowe 

usunięte z zużytych urządzeń 

16 02 16 - Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15 

16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe 

16 06 02* - Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

16 06 03* - Baterie zawierające rtęć 

16 06 04 - Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 

16 06 05 - Inne baterie i akumulatory 

16 80 01 - Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 

16 81 01* – odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 

16 81 02 – odpady inne niz wymienione w 18 81 01 

16 82 01* - Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 

16 82 02 - Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 

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 zawierające 

substancje niebezpieczne 

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, okleiny itp. 
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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 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 09* – odpady metali zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 

17 04 10* – kable zawierające ropę naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne 

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 

17 06 03* – inne materiały izolacyjne zawierające substancje 

niebezpieczne 

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 

06 01 i 17 06 03 

17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 08 01* – materiały konstrukcyjne zawierające gips 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 
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wymienione  

w 17 08 01 

17 09 01* – odpady z budowy, remontów i demontażu 

zawierające rtęć 

17 09 02* – odpady z budowy, remontów i demontażu 

zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające 

PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, 

szczelne zespoły okienne, kondensatory) 

17 09 03* – inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

(w tym odpady zmieszane) zawierające substancje 

niebezpieczne 

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 

09 03 

19 05 01 - Nieprzekompostowane frakcje odpadów 

komunalnych i podobnych 

19 05 02 - Nieprzekompostowane frakcje odpadów 

pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 

19 05 03 - Kompost nieodpowiadający wymaganiom 

(nienadający się do wykorzystania) 

19 05 99 - Inne niewymienione odpady 

 

19 08 01 – Skratki 

19 08 02 - Zawartość piaskowników 

19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 

19 12 01 - Papier i tektura 

19 12 02 - Metale żelazne 

19 12 03 - Metale nieżelazne 

19 12 04 - Tworzywa sztuczne i guma 

19 12 05 – Szkło 



       
Gmina Kałuszyn 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

  38 

19 12 06* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

19 12 07 - Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 

19 12 08 – Tekstylia 

19 12 09 - Minerały (np. piasek, kamienie) 

19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne) 

19 12 11* - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne 

19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11 

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 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 wymienione 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 inne niż wymienione  w 20 01 27; 

20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 
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20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 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 nie sortowane baterie i akumulatory zawierające                                                                  

te baterie; 

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 

01 33; 

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 nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny; 

12/2012 REMONDIS Sp. z o. o. 

ul. Zawodzie 16 

02-981 Warszawa 

wykreślona na swój 

wniosek 7.11.2018 r. 

728 01 32 515 011089141 
15 01 01 – opakowania z papieru i tekstury; 

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 z 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                                            
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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 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 konstrukcyjne zawierające gips inne niż 
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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 tekstura; 

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 wymienione 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 inne niż wymienione  w 20 01 27; 

20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 20 01 29; 

20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne; 

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31; 
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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; 

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 nie 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 nie ulegające 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; 
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20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach. 

Rozszerzenie w dniu 20.11.2015 o kody: 

17 03 80* – papa odpadowa 

1/2013 

 

ZIEMIA POLSKA Sp. z o. 

o. 

Ul. Partyzantów 4 

05-850 Ożarów 

Mazowiecki 

wykreślona na swój 

wniosek 27.09.2017 

118 196 54 04 141543151 
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji; 

20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne; 

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37; 

20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny; 

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji; 

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie; 

20 03 02 – odpady z targowisk; 

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów; 

20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach. 

2/2013 Zakład Utylizacji 

Odpadów Spółka z o. o. w 

Siedlcach 

Ul. Błonie 3 

05-110 Siedlce 

821 20 90 331 711633545 
15 01 01 – opakowania z papieru i tekstury; 

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych; 

15 01 07 – opakowania z szkła; 

15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (szmaty, ścierki i inne niż wymienione w 15 02 

02; 

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 
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wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17 02 03 – tworzywa sztuczne 

17 03 80 – odpadowa papa 

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 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 

20 01 01 – papier i tekstura; 

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 wymienione 20 01 25; 
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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 inne niż wymienione  w 20 01 27; 

20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 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 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; 

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 nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny; 

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji; 



       
Gmina Kałuszyn 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

  46 

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie; 

20 02 03 – inne odpady nie ulegające 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 nie wymienione w innych 

podgrupach. 

3/2013 EKOPARTNER J. 

Suchecki i Wspólnicy sp. 

j.  

Ul. Kleeberga 20 

15-691 Białystok 

wykreślona na swój 

wniosek 10.04.2014 

542 30 58 630 200174060 
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 z 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 pojemnikami ciśnieniowymi; 

16 01 03* – zużyte opony 

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
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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, okleiny itp. 

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 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 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 
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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 wymienione 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 inne niż wymienione  w 20 01 27; 

20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 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 nie sortowane baterie i akumulatory zawierające                                                                  

te baterie; 

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 
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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 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 nie 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 nie ulegające 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 nie wymienione w innych 

podgrupach; 

4/2013 
REMONDIS OTWOCK 

Sp. z o. o. 532 17 63 514 017201449 
15 01 01 – opakowania z papieru i tekstury; 

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych; 
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ul. Johna Lennona 4 

04-400 Otwock 

 

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 z 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 pojemnikami ciśnieniowymi; 

20 01 01 – papier i tekstura; 

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 wymienione 20 01 25; 

20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 
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żywice zawierające substancje niebezpieczne; 

20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice inne niż wymienione  w 20 01 27; 

20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 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 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; 

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 nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny; 

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji; 

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie; 
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20 02 03 – inne odpady nie ulegające 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 nie wymienione w innych 

podgrupach. 

Rozszerzenie w dniu 25.06.2013 o kody: 

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 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 
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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 

5/2013 PUK SERWIS Sp. z o. o. 

Ul. Brzeska 110 

08-110 Siedlce 

wykreślona na swój 

wniosek 18.03.2015 

821 22 39 709 712351843 
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 z 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 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 
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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, okleiny itp. 

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 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 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 

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, 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 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 inne niż wymienione  w 20 01 27; 

20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 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 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 
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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 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 nie 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 nie ulegające 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 nie wymienione w innych 

podgrupach. 

6/2013 P.H.U. „NORD” Krzysztof 

Kaczorowski 

Ul. Bernardyńska 16/43 

521 106 25 03 011202175 
20 01 10 – odzież; 

20 01 11 – tekstylia. 
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02-904 Warszawa  

wykreślona na swój 

wniosek 18.03.2015 

7/2013 Firma Usługowo-

Transportowa Piotr 

Śnieżek 

Ul. J. Piłsudskiego 12/3 

21-450 Stoczek Łukowski  

wykreślona na swój 

wniosek 01.08.2014 

825 193 80 15 060731145 
20 01 10 – odzież; 

20 01 11 – tekstylia. 

1/2014 KOMA Marcin Pechcin 

Ul. Pedagogów 19 

05-311 Debe Wielkie 

822 201 89 67 712378635 
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 z 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 pojemnikami ciśnieniowymi; 
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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 02 01 – drewno 

17 02 02 – szkło 

17 02 03 – tworzywa sztuczne 

17 03 02 – asfalt inny niż asfalt zawierający smołę 

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 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 
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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 wymienione 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 inne niż wymienione  w 20 01 27; 

20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 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 nie sortowane baterie i akumulatory zawierające                                                                  

te baterie; 
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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 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 nie 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 nie ulegające 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 nie wymienione w innych 

podgrupach. 
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1/2015 EkoTeam Sp. z o. o. 

Ul. Mickiewicza 6 

07-100 Węgrów 

824 179 28 92 142846511 
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 z 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 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 06* –  zmieszane lub wysegregowane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające 

substancje niebezpieczne 

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, okleiny itp. 

17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg 
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17 01 82 – inne niewymienione odpady 

17 02 01 – drewno 

17 02 02 – szkło 

17 02 03 – tworzywa sztuczne 

17 03 02 – mieszanki bitumiczne inne niż wymienione 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 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 

wymienione w 17 05 03 

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 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 

20 01 01 – papier i tektura; 

20 01 02 – szkło; 

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji; 
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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 wymienione 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 inne niż wymienione  w 20 01 27; 

20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 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 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 
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niebezpieczne składniki; 

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 nie 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 nie ulegające 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 nie wymienione w innych 

podgrupach. 

 

1/2018 RDF Sp. z o. o. 

ul. Kołobrzeska 5 

758 235 06 57 145849705 
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; 
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07-401 Ostrołęka 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe; 

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe; 

15 01 07 – opakowania z 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 pojemnikami ciśnieniowymi; 

16 01 03* – zużyte opony 

16 81 02 – odpady inne niz wymienione w 18 81 01 

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 zawierające 

substancje niebezpieczne 

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, 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 
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17 02 03 – tworzywa sztuczne 

17 03 02 – Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione 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 09* – odpady metali zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 

17 04 10* – kable zawierające ropę naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne 

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 05 03* – gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. PCB) 

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 

wymienione w 17 05 03 

17 05 05* – urobek z pogłębiania zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 

17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 

05 05 

17 05 07* – tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający 

substancje niebezpieczne 

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony 

w 17 05 07 

17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 

17 06 03* – inne materiały izolacyjne zawierające substancje 
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niebezpieczne 

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 

06 01 i 17 06 03 

17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 08 01* – materiały konstrukcyjne zawierające gips 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione  

w 17 08 01 

17 09 01* – odpady z budowy, remontów i demontażu 

zawierające rtęć 

17 09 02* – odpady z budowy, remontów i demontażu 

zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające 

PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, 

szczelne zespoły okienne, kondensatory) 

17 09 03* – inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

(w tym odpady zmieszane) zawierające substancje 

niebezpieczne 

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; 
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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 wymienione 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 inne niż wymienione  w 20 01 27; 

20 01 29* – detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne; 

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 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 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; 

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; 
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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 nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny; 

ex20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny (popioły z gospodarstw domowych); 

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji; 

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie; 

20 02 03 – inne odpady nie ulegające 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 nie wymienione w innych 

podgrupach. 

1/2019 Remondis Sp. Z o.o. 

ul. Zawodzie 18 
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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 z szkła; 

15 01 09 – opakowania z tekstyliów; 

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji 
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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; 

15 02 02* - Sorbety materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 

16 01 03* – zużyte opony 

16 01 13* - Płyny hamulcowe 

16 01 14 – Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje  

16 01 99 – Inne niewymienione odpady 

16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia 

16 06 05 – Inne baterie i akumulatory  

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  

17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17 02 01 – drewno 

17 02 02 – szkło 

17 02 03 – tworzywa sztuczne 

17 03 02 – asfalt  inny niż wymienione w 17 03 01 
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17 03 03* - Smoła i produkty smołowe 

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 11 – kable inne niż wymienione  

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 

wymienione w 17 05 03 

17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 

05 05 

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 konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01 

17 09 02* – odpady z budowy, remontów i demontażu 

zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające 

PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, 

szczelne zespoły okienne, kondensatory) 

17 09 03* – inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

(w tym odpady zmieszane) zawierające substancje 

niebezpieczne 

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 

09 03 
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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 wymienione 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 inne niż wymienione  w 20 01 27; 

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 niesortowalne baterie i 

akumulatory zawierające te baterie; 
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20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 

01 33*; 

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 i urządzenia zawierające freony zawierające 

niebezpieczne składniki; 

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 . środkami ochrony 

roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne                                            

i toksyczne np. herbicydy, insektycydy); 

20 01 99 – inne nie wymienione 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 nie ulegające biodegradacji; 

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

20 03 02 – odpady z targowisk; 

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów; 
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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. 

 


