REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI
Numer
Lp
rejestr
.
owy
1

Data
wpisu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres
albo imię, nazwisko i
adres przedsiębiorcy

Numer
identyfikacji
podatkowej
NIP

1/2012 2012-06-15 Zakłady Usługowe Zachód 777-00-00-554
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 23
60-717 Poznań
adres do korespondencji:

Zakłady Usługowe Zachód
Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 2
67-300 Szprotawa

Numer
identyfikacyjny
REGON, o ile
przedsiębiorca
taki posiada
630144837

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Uwagi

15 01 01 opakowania z papieru i tektury;
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 03 opakowania z drewna;
15 01 04 opakowania z metali;
15 01 05 opakowania wielomateriałowe;
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe;
15 01 07 opakowania ze szkła;
15 01 09 opakowania z tekstyliów;
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (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 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 l i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,
insektycydy);

Zmiana wpisu w dniu
07.08.2015 r. zmiana oznaczenia
siedziby przedsiębiorcy z
ul. Kolejowa 23
60-717 Poznań
na
ul. Robocza 40
60-717 Poznań.
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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 jadalne;
20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 28 arby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
i żywice niezawierające substancji
niebezpiecznych;
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 30 detergenty niezawierające substancji
niebezpiecznych;
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
20 01 32 leki inne niż l cytotoksyczne i cytostatyczne;
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami
i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi
lub bateriami zawierającymi rtęć oraz nie
sortowane baterie i akumulatory zawierające te
baterie;
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż baterie
i akumulatory łącznie z bateriami
i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi
lub bateriami zawierającymi rtęć oraz
niesortowanymi bateriami i akumulatorami
zawierającymi te baterie;
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony
zawierające niebezpieczne składniki;
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć , urządzenia zawierające freony i
zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne niezawierające niebezpiecznych
składników;
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 38 drewno niezawierające substancji
niebezpiecznych;
20 01 39 tworzywa sztuczne;
20 01 40 metale;
20 01 41 odpady zmiotek weterynaryjnych;
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20 01 80 środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin
I i II klas toksyczności (bardzo toksyczne i
toksyczne np. herbicydy, insektycydy);
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny w podgrupie odpady
komunalne segregowane i gromadzone
selektywnie [z wyłączeniem odpadów
opakowaniowych (włącznie z selektywnie
gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)];
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji;
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie;
20 02 03 inne odpady 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 niewymienione w innych
podgrupach.
2

2/2012 2012-11-12

SITA ZACHÓD Sp. z o.o
ul. Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław
adres do korespondencji:
SITA ZACHÓD Sp. z o.o
Składowisko Odpadów w
Kartowicach
Kartowice 37
67-300 Szprotawa

692-22-56-509

390766270

15 01 01 opakowania z papieru i tektury;
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 03 opakowania z drewna;
15 01 04 opakowania z metali;
15 01 05 opakowania wielomateriałowe;
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe;
15 01 07 opakowania ze szkła;
15 01 09 opakowania z tekstyliów;
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin l i ii klasy toksyczności bardzo toksyczne
i toksyczne);
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy konstrukcyjnego (np. azbest),
włącznie
z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi wzmocnienia;
16 01 03 zużyte opony;
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów;
17 01 02 gruz ceglany;
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17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia;
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż zmieszane lub
wysegregowane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpady materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia zawierające substancje
niebezpieczne;
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 kable zawierające ropę naftową,
smołę i inne substancje niebezpieczne;
17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż tłuczeń torowy
(kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne;
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż materiały izolacyjne
zawierające azbest i inne materiały izolacyjne
zawierające substancje niebezpieczne;
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż
materiały konstrukcyjne zawierające gips
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż odpady z budowy, remontów
i demontażu zawierające rtęć, odpady z budowy,
remontów i demontażu zawierające PCB (np.
substancje i przedmioty zawierające PCB:
szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające
żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) i
inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w
tym odpady zmieszane) zawierające substancje
niebezpieczne;
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 l i ii klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np insektycydy)
herbicydy;
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 oleje i tłuszcze jadalne;
20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
i żywice zawierające niebezpieczne substancje
20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż farby, tusze, farby drukarskie,
kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne;
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 30 detergenty inne niż detergenty zawierające
substancje niebezpieczne;
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
20 01 32 leki inne niż leki cytotoksyczne
i cytostatyczne;
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami
i akumulatorami (baterie i akumulatory ołowiowe,
baterie i akumulatory niklowo-kadmowe lub baterie
zawierające rtęć oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te baterie);
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż baterie
i akumulatory łącznie z bateriami
i akumulatorami (baterie i akumulatory ołowiowe,
baterie i akumulatory niklowo-kadmowe lub baterie
zawierające rtęć oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te baterie);
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć oraz urządzenia zawierające
freony, 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 drewno zawierające substancje
niebezpieczne;
20 01 39 tworzywa sztuczne;
20 01 40 metale;
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych;
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin
I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i
toksyczne np. herbicydy, insektycydy);
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny;
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji;
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie;
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji;
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
20 03 02 odpady z targowisk;
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów;
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących
do gromadzenia nieczystości;
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych;
20 03 07 odpady wielkogabarytowe;
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach.
3

3/2012 2012-11-23 Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania i Robót
Drogowych Sp. z o.o.
ul. Nowogródzka 2
68-100 Żagań

924-10-03-861

9704272227

15 01 01
15 01 02
15 01 07
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 28

opakowania z papieru i tektury;
opakowania z tworzyw sztucznych;
opakowania ze szkła;
papier i tektura;
szkło;
odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
odzież;
tekstylia;
oleje i tłuszcze jadalne;
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice niezawierające substancji niebezpiecznych;
20 01 30 detergenty niezawierające substancji
niebezpiecznych;
20 01 32 leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne;
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż baterie
i akumulatory łącznie z bateriami
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20 01 36

20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 01 80
20 01 99

20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99
4

4/2012 2012-12-07

Przedsiębiorstwo
Usługowo-Wdrożeniowe
„EKO-BUD” - Tadeusz
Żugaj
Grodziszcze 22

851-030-34-59

810527424

i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi
lub bateriami zawierającymi rtęć oraz
niesortowanymi bateriami
i akumulatorami zawierającymi te baterie;
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony i
zużyte urządzenia elektryczne
i
elektroniczne niezawierające niebezpiecznych
składników;
drewno niezawierające substancji
niebezpiecznych;
tworzywa sztuczne;
metale;
odpady zmiotek wentylacyjnych;
środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin
I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i
toksyczne np. herbicydy, insektycydy);
inne niewymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny w podgrupie Odpady
komunalne segregowane i gromadzone
selektywnie [z wyłączeniem odpadów
opakowaniowych (włącznie z selektywnie
gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)];
odpady ulegające biodegradacji;
gleba i ziemia, w tym kamienie;
inne odpady nieulegające biodegradacji;
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
odpady z targowisk;
odpady z czyszczenia ulic i placów;
szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących
do gromadzenia nieczystości;
odpady ze studzienek kanalizacyjnych;
odpady wielkogabarytowe;
odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach.

03 01 05 trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa W
i fornir inne niż trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir zawierające substancje
niebezpieczne;
03 03 01 odpady z kory i drewna;
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W dniu 09.12.2013r.
dokonano wykreślenia
wpisu nr 4/2012 z
rejestru.

66-200 Grodziszcze

03 03 07 mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki
makulatury i tektury;
04 02 21 odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych;
04 02 22 odpady z przetworzonych włókien tekstylnych;
10 01 01 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
(z wyłączeniem pyłów z kotłów z paliw płynnych);
15 01 01 opakowania z papieru i tektury;
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 05 opakowania wielomateriałowe;
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe;
16 03 06 organiczne odpady inne niż organiczne odpady
zawierające substancje niebezpieczne oraz
produkty spożywcze przeterminowane lub
nieprzydatne do spożycia;
16 03 80 produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia;
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów;
17 01 02 gruz ceglany;
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż zmieszane lub
wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia zawierające substancje
niebezpieczne;
17 01 80 usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;
17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg;
17 02 01 drewno;
17 02 02 szkło;
19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom
(nienadający się do wykorzystania);
19 08 01 skratki;
19 08 02 zawartość piaskowników;
19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe;
19 12 04 tworzywa sztuczne i guma;
19 12 05 szkło;
19 12 09 minerały (np. piasek, kamienie);
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 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony
oraz zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione zawierające
niebezpieczne składniki;
20 01 39 tworzywa sztuczne;
20 01 40 metale;
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny;
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji;
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie;
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji;
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
20 03 02 odpady z targowisk;
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów;
20 03 07 odpady wielkogabarytowe;
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach.
5

5/2012 2012-12-12

Tonsmeier Zachód
Sp. z o.o.
ul. Szosa Bytomska 1
67-100 Kiełcz

925-11-18-100

970560624

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10
15 01 11

16 01 03
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
- 9 -

opakowania z papieru i tektury;
odpady z tworzyw sztucznych;
opakowania z drewna;
opakowania z metali;
opakowania wielomateriałowe;
zmieszane odpady opakowaniowe;
opakowania ze szkła;
opakowania z tekstyliów;
opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego
(np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi;
zużyte opony;
odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów;
gruz ceglany;
odpady innych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia;
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,

Zmiana wpisu w dniu
22.01.2014 r. zmiana nazwy
przedsiębiorcy z TEW
Gospodarowane
Odpadami Sp. z o.o. na
Tonsmeier Zachód
Sp. z o.o.

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
17 05 08
17 06 04
17 08 02
17 09 04

20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13
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odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż zmieszane lub
wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia zawierające substancje
niebezpieczne;
drewno;
szkło;
tworzywa sztuczne;
asfalt inny niż asfalt zawierający smołę;
miedź, brąz, mosiądz;
aluminium;
ołów;
cynk;
żelazo i stal;
cyna;
mieszaniny metali;
kable inne niż kable zawierające ropę naftową,
smołę i inne substancje niebezpieczne;
tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż tłuczeń torowy
(kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne;
materiały izolacyjne inne niż materiały izolacyjne
zawierające azbest i inne materiały izolacyjne
zawierające substancje niebezpieczne;
materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż
materiały konstrukcyjne zawierające gips
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;
zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż odpady z budowy, remontów
i demontażu zawierające rtęć, zawierające PCB:
szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające
żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) i
inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w
tym odpady zmieszane) zawierające substancje
niebezpieczne;
papier i tektura;
szkło;
odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
odzież;
tekstylia;
rozpuszczalniki;

20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23
20 01 25
20 01 26
20 01 27
20 01 28

20 01 29
20 01 30
20 01 31
20 01 32
20 01 33

20 01 34

20 01 35

20 01 36
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kwasy;
alkalia;
odczynniki fotograficzne;
środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne toksyczne np. herbicydy,
insektycydy);
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające
rtęć;
urządzenia zawierające freony;
oleje i tłuszcze jadalne;
oleje i tłuszcze inne niż oleje i tłuszcze jadalne;
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne;
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż farby, tusze, farby drukarskie,
kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne;
detergenty zawierające substancje niebezpieczne;
detergenty inne niż detergenty zawierające
substancje niebezpieczne;
leki cytologiczne i cytostatyczne;
leki inne niż leki cytotoksyczne
i cytostatyczne;
baterie i akumulatory łącznie z bateriami
i akumulatorami (baterie i akumulatory ołowiowe,
baterie i akumulatory niklowo-kadmowe lub baterie
zawierające rtęć)
oraz nie sortowana baterie i akumulatory
zawierające te baterie;
baterie i akumulatory inne niż baterie
i akumulatory łącznie z bateriami
i akumulatorami (baterie i akumulatory ołowiowe,
baterie i akumulatory niklowo-kadmowe lub baterie
zawierające rtęć)
oraz nie sortowana baterie i akumulatory
zawierające te baterie;
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony
zawierające niebezpieczne składniki;
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż lampy fluorescencyjne i inne odpady

20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 01 80
20 01 99
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99
6

1/2013 2013-02-15

Przedsiębiorstwo
928-000-69-12
Komunalne „PEKOM” S.A.
ul. Św. Brata Alberta 8
68-200 Żary

970023062

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
16 01 03
17 01 01

zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony i
wymienione w 20 01 35;
drewno zawierające substancje niebezpieczne;
drewno inne niż drewno zawierające; substancje
niebezpieczne;
tworzywa sztuczne;
metale;
odpady zmiotek wentylacyjnych;
środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin
I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i
toksyczne np. herbicydy, insektycydy);
inne niż wymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny;
odpady ulegające biodegradacji;
gleba i ziemia w tym kamienie;
inne odpady nie ulegające biodegradacji
niesegregowane zmieszane odpady komunalne;
odpady z targowisk;
odpady z czyszczenia ulic i placów;
szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących
do gromadzenia nieczystości;
odpady ze studzienek kanalizacyjnych;
odpady wielkogabarytowe;
odpady komunalne nie wymienione w innych
podgrupach.

opakowania z papieru i tektury;
opakowania z tworzyw sztucznych;
opakowania z drewna;
opakowania z metali;
opakowania wielomateriałowe;
zmieszane odpady opakowaniowe;
opakowania ze szkła;
opakowania z tekstyliów;
zużyte opony;
odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów;
17 01 02 gruz ceglany;
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia;
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż zmieszane lub
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Zmiana wpisu w dniu
06.08.2014 r. zmiana oznaczenia
siedziby przedsiębiorcy z
ul. Bohaterów Getta 9-11,
68-200 Żary
na
ul. Św. Brata Alberta 8,
68-200 Żary.

wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia zawierające substancje
niebezpieczne;
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 kable zawierające ropę naftową,
smołę i inne substancje niebezpieczne;
17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż tłuczeń torowy
(kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne;
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż materiały izolacyjne
zawierające azbest i inne materiały izolacyjne
zawierające substancje niebezpieczne;
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż
materiały konstrukcyjne zawierające gips
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż odpady z budowy, remontów
i demontażu zawierające rtęć, odpady z budowy,
remontów i demontażu zawierające PCB (np.
substancje i przedmioty zawierające PCB:
szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające
żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) i
inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w
tym odpady zmieszane) zawierające substancje
niebezpieczne;
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;
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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 oleje i tłuszcze jadalne;
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 farby, tusze, farby drukarskie,
kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne;
20 01 29*detergenty zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 30 detergenty inne niż detergenty zawierające
substancje niebezpieczne;
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
20 01 32 leki inne niż leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami
i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi
lub zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te baterie;
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż baterie
i akumulatory łącznie z bateriami
i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi
lub zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te baterie;
20 01 35*zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony,
zawierające niebezpieczne składniki;
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony i
zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i
inne odpady zawierające rtęć i urządzenia
zawierające freony, zawierające niebezpieczne
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składniki;
20 01 37*drewno zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 38 drewno inne niż drewno zawierające substancje
niebezpieczne;
20 01 39 tworzywa sztuczne;
20 01 40 metale;
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych;
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin
I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i
toksyczne np. herbicydy, insektycydy);
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny;
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji;
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie;
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
20 03 02 odpady z targowisk;
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów;
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących
do gromadzenia nieczystości;
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych;
20 03 07 odpady wielkogabarytowe;
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach.
7

2/2013 2013-03-19

Przedsiębiorstwo Usług
925-00-03-346
Komunalnych „USKOM” Sp
z o.o.
ul. Moniuszki 7
67-120 Kożuchów

970397667

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10
15 01 11

17 01 01
17 01 02
17 01 03
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opakowania z papieru i tektury;
odpady z tworzyw sztucznych;
opakowania z drewna;
opakowania z metali;
opakowania wielomateriałowe;
zmieszane odpady opakowaniowe;
opakowania ze szkła;
opakowania z tekstyliów;
opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego
(np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi;
odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów;
gruz ceglany;
odpady innych materiałów ceramicznych

i elementów wyposażenia;
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż zmieszane lub
wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia zawierające substancje
niebezpieczne;
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 kable zawierające ropę naftową,
smołę i inne substancje niebezpieczne;
17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż tłuczeń torowy
(kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne;
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż materiały izolacyjne
zawierające azbest i inne materiały izolacyjne
zawierające substancje niebezpieczne;
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż
materiały konstrukcyjne zawierające gips
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż odpady z budowy, remontów
i demontażu zawierające rtęć, odpady z budowy,
remontów i demontażu zawierające PCB (np.
substancje i przedmioty zawierające PCB:
szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające
żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) i
inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w
tym odpady zmieszane) zawierające substancje
niebezpieczne;
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 oleje i tłuszcze jadalne;
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 farby, tusze, farby drukarskie,
kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne;
20 01 29*detergenty zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 30 detergenty inne niż detergenty zawierające
substancje niebezpieczne;
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
20 01 32 leki inne niż leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami
i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi
lub zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te baterie;
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż baterie
i akumulatory łącznie z bateriami
i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi
lub zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te baterie;
20 01 35*zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć i urządzenia zawierające
freony, zawierające niebezpieczne składniki;
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony i
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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 inne niż drewno zawierające substancje
niebezpieczne;
20 01 39 tworzywa sztuczne;
20 01 40 metale;
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych;
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin
I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i
toksyczne np. herbicydy, insektycydy);
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny;
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji;
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie;
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
20 03 02 odpady z targowisk;
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów;
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących
do gromadzenia nieczystości;
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych;
20 03 07 odpady wielkogabarytowe;
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach.
8

3/2013 2013-04-12 Miejskie Przedsiębiorstwo
uzupełni
Oczyszczania i Robót
enie
Drogowych Sp. z o.o.
wpisu
ul. Nowogródzka 2
68-100 Żagań

924-10-03-861

9704272227

15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 09
16 01 03
17 01 01

opakowania z drewna;
opakowania z metali;
opakowania wielomateriałowe;
zmieszane odpady opakowaniowe;
opakowania z tekstyliów;
zużyte opony;
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

- 18 -

elementów wyposażenia inne niż zmieszane lub
wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia zawierające substancje
niebezpieczne;
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 kable zawierające ropę naftową,
smołę i inne substancje niebezpieczne;
17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż tłuczeń torowy
(kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne;
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż materiały izolacyjne
zawierające azbest i inne materiały izolacyjne
zawierające substancje niebezpieczne;
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż
materiały konstrukcyjne zawierające gips
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż odpady z budowy, remontów
i demontażu zawierające rtęć, odpady z budowy,
remontów i demontażu zawierające PCB (np.
substancje i przedmioty zawierające PCB:
szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające
żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) i
inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w
tym odpady zmieszane) zawierające substancje
niebezpieczne
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9

4/2013 2013-04-24

A.S.A. Eko Polska
Sp. z o.o.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

676-21-57-648

357190739

15 01 01 opakowania z papieru i tektury;
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 03 opakowania z drewna;
15 01 04 opakowania z metali;
15 01 05 opakowania wielomateriałowe;
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe;
15 01 07 opakowania ze szkła;
15 01 09 opakowania z tekstyliów;
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin l i ii klasy toksyczności bardzo toksyczne
i toksyczne);
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy konstrukcyjnego (np. azbest),
włącznie
z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
wzmocnienia;
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 zmieszane lub wysegregowane
odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające
substancje niebezpieczne;
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 kable zawierające ropę naftową, smołę i
inne substancje niebezpieczne;
- 20 -

17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż tłuczeń torowy
(kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne;
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż materiały izolacyjne
zawierające azbest i inne materiały izolacyjne
zawierające substancje niebezpieczne;
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż
materiały konstrukcyjne zawierające gips
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż odpady z budowy, remontów i
demontażu zawierające rtęć, odpady z budowy,
remontów i demontażu zawierające PCB (np.
substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa,
wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne
zespoły okienne, kondensatory) i inne odpady z
budowy, remontów i demontażu (w tym odpady
zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne;
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 oleje i tłuszcze jadalne;
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 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 29*detergenty zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 30 detergenty inne niż detergenty zawierające substancje
niebezpieczne;
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
20 01 32 leki inne niż leki cytotoksyczne i cytostatyczne
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20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami
i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub
zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te baterie;
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż baterie
i akumulatory łącznie z bateriami
i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub
zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te baterie;
20 01 35*zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i
urządzenia zawierające freony, zawierające
niebezpieczne składniki;
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
urządzenia zawierające freony i zużyte urządzenia
elektryczne
i elektroniczne 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 inne niż drewno zawierające substancje
niebezpieczne;
20 01 39 tworzywa sztuczne;
20 01 40 metale;
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych;
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II
klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy);
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny;
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji;
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie;
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
20 03 02 odpady z targowisk;
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów;
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości;
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych;
20 03 07 odpady wielkogabarytowe;
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych
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podgrupach

10 5/2013 2013-12-09

„Transkow”
Robert Kowalewicz
ul. Akacjowa 1
67-107 Bobrowniki

11 1/2014 2014-04-17

„Antex” Andrzej
Kłos
ul. Tuplicka 17
68-212 Trzebiel

925-104-45-48

928-191-03-87

810794412

978087908

20 01 10 odzież;
20 01 11 tekstylia

15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 opakowania z metali
16 01 17 metale żelazne
16 01 18 metale nieżelazne
16 02 11* zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne
elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212
16 02 14 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209
do 160213
16 02 15* niebezpieczne elementy lub części składowe
usunięte z zużytych urządzeń
16 02 16 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż
wymienione w 160215
17 04 05 żelazo i stal
17 04 11 kable inne niż wymienione w 170410
19 10 01 odpady żelaza i stali
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 200121, 200123 i 200135
200140 metale
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W dniu
05.05.2014r.
dokonano
wykreślenia wpisu
nr 5/2013
z rejestru.

12 1/2015 2015-08-07
uzupełn
ienie
wpisu

Zakłady Usługowe
Zachód Sp. z o.o.
ul. Robocza 40
61-517 Poznań
adres do korespondencji:

Zakłady Usługowe
Zachód Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 2
67-300 Szprotawa

777-00-00-554

630144837

15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne (w tym olejowe
nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (nr
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
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 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 17 04 10
17 05 04 gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w
17 05 03
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17
06 03
17 08 02 materiały budowlane zawierające gips inne niż
wymienione w 17 08 01
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
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13 2/2015 2015-09-30

Zakład Gospodarki 929-00-09-421
Komunalnej i
Mieszkaniowej
w Nowogrodzie
Bobrzańskim
Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 10
66-010 Nowogród
Bobrzański

81102973

15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 odpady z tworzyw sztucznych
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów
15 01 10 opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne)
16 01 03 zużyte opony
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
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
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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, 17 09 03
19 08 01 skratki
19 08 02 zawartość piaskowników
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
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 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 oleje i tłuszcze jadalne
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
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inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29 detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 31 leki cytologiczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 33 baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub
16 06 03 oraz niesortowana baterie i akumulatory
zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż baterie i akumulatory
łącznie z bateriami
i akumulatorami (baterie i akumulatory
ołowiowe, baterie i akumulatory niklowo-kadmowe lub
baterie zawierające rtęć) oraz nie sortowana baterie
i akumulatory zawierające te baterie
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 drewno zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 99 inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nie ulegające biodegradacji
20 03 01 niesegregowane zmieszane odpady komunalne
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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
20 01 38 drewno inne niż drewno zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 99 inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
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