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

Numer          
identyfikacji 
podatkowej 
(NIP) 

Numer 
identyfikacyjny 
REGON 

Rodzaj odbieranych odpadów Numer 
rejestrowy, 
data wpisu, 
data 
wykreślenia 

Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej           
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Opocznie, 
ul. Krótka 1, 26 – 300 Opoczno  

 
768 000 38 62 

 
590028079 

02 01 03 – odpadowa masa roślinna  
02 01 07 – odpady z gospodarki leśnej  
02 03 04 - odpady nie nadające się do spożycia i 
przetwórstwa 
10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 
( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 
01 04) 
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 
16 01 03 – zużyte opony 
16 02 11 – zużyte urządzenia zawierające freony, 
HCFC, HFC 
16 02 13 – zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy 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 

Numer: 
1/2012 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli            

nieruchomości z terenu Gminy Paradyż 



 
16 02 16  - elementy usunięte z zużytych urządzeń 
inne niż wymienione w 16 02 15  
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, odpadów materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 
01 06 
17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg  
17 04 05 – żelazo i stal  
17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 
niebezpieczne w 17 05 03  
17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony 
w 17 05 05  
19 05 01 – nieprzekompostowane frakcje odpadów 
komunalnych i podobnych  
19 05 02 – nieprzekompostowane frakcje odpadów 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego  
19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom 
(nienadający się do wykorzystania) 
19 05 99 – inne niż wymienione odpady  
19 08 01 – skratki 
19 08 02 – zawartość piaskowników  
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 13* - rozpuszczalniki 
20 01 14* - kwasy 
20 01 15* - alkalia 
20 01 17* - odczynniki fotograficzne 
20 01 19* - środki ochrony rośliny I i II klasy 
toksyczności  
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć  
20 01 23* -  urządzenia zawierające freony  
20 0-1 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 
01 05  
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice 
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami 
i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 06 06 
02, lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i 
akumulatory zawierające te baterie  
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 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 oraz 20 01 35 
20 01 37 – drewno zawierające substancje 
niebezpieczne 
20 01 39 – tworzywa sztuczne  
20 01 40 – metale 
20 01 10 – odzież 
20 01 11 – tekstylia 
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37  
20 01 99 – inne niż wymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny 



 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba ziemia w tym kamienie 
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 (bez sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego). 
 

Firma Usługowo- Handlowa  
„Wilk”  Piotr Wilk,  
ul. Słoneczna 2c 
Krupia Wólka 
05 – 540 Zalesie Górne 
 
 

768 150 71 80 590588163 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 09 -  opakowania z tekstyliów 
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło  
20 01 10 – odzież 
20 01 11 – tekstylia 
20 01 38 – drewno niezawierające substancji 
niebezpiecznych  
20 01 39 – tworzywa sztuczne 
20 01 40 – metale  
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba 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   
służących do gromadzenia nieczystości 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 
 

Numer: 
2/2012 
 
Data 
wykreślenia: 
09.04.2014r. 



 
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w 
innych podgrupach. 
 

ENERIS Surowce S.A. 
Oddział w Tomaszowie 
Mazowieckim  
ul. Majowa 87/89 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
 
wpisano zamiast: 
 
Veolia Usługi dla Środowiska S.A. 
Oddział w Tomaszowie Maz. 
97 – 200 Tomaszów Maz. 
Ul. Majowa 87/89 

527 20 98 636 012914009 20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło 
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 39 – tworzywa sztuczne  
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 07 – odpady wielkogabarytowe 
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w 
innych podgrupach 
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych  
15 01 03 – opakowania z drewna 
15 01 04 – opakowania z metali 
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe 
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe 
15 01 07 – opakowania ze szkła 
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i  remontów 
17 01 02 – gruz ceglany 

Numer: 
3/2012 
 
Data zmiany 
wpisu: 
22.07.2015 r. 



 
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 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. 

Wilk PD Sp. z o. o.  
ul. Zielonej Łąki 1A 
05 – 502 Wólka Kozodawska 
 

1231271828 146249195 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 

Numer: 
4/2012 
 
Data wpisu: 
18.09.2012 r. 
Data 
wykreślenia: 
08.11.2016 r. 



 
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 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 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 - farby, 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 cytotoksyczne i cytostatyczne 
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami 
i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi 
lub bateriami zwierającymi rtęć oraz niesortowane 
baterie i akumulatory zawierające te baterie 
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż baterie i 
akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami 
zawierającymi rtęć oraz niesortowanymi bateriami i 
akumulatorami zawierającymi te baterie  
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające 
freony zawierające niebezpieczne składniki 
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne  i inne 
odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające 
freony i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
niezawierające niebezpiecznych składników  
20 01 37*- drewno zawierające substancje 
niebezpieczne 
20 01 38 – drewno niezawierające substancji 
niebezpiecznych 
20 01 39 – tworzywa sztuczne 
20 01 40 - metale 
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych 
20 01 80 – środki ochrony roślin  inne niż środki 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 
toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny w podgrupie. 
Odpady komunalne segregowane i gromadzone  



 
selektywnie [z wyłączeniem odpadów 
opakowaniowych (włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi odpadami 
opakowaniowymi)]  
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie 
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji 
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 
20 03 02 – odpady z targowisk 
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów 
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych 
służących do gromadzenia nieczystości  
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych  
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w 
innych podgrupach. 
 

Juko Spółka z o. o.  
ul. Topolowa 1  
97 – 300 Piotrków Tryb. 
 

771 26 14 021 592265429 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 
15 01 11*- opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne pozostałe elementy 
16 01 03 – zużyte opony  
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy                         
z rozbiórek i remontów 
17 01 02 – gruz ceglany 

Numer: 
5/2012 
 
Data wpisu: 
21.12.2012 r. 
 
 



 
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 i 
inne niż wymienione w 17 08 01  
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 
02 i 17 09 03 
20 01 01 – papier i tektura  
20 01 02 – szkło 
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
20 01 10 – odzież 
20 01 11 – tekstylia 
20 01 14*- kwasy 
20 01 15*- alkalia 



 
20 01 17* - odczynniki fotograficzne 
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klsy 
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 w 20 
01 25 
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje 
lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne  
20 01 28 -  farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice inne niż wymienione  20 01 27 
20 01 29 – detergenty zawierające substancje 
niebezpieczne 
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione  w 20 01 
29 
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
20 01 32 – leki inne niż wymienione 
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami 
i akumulatorami  
20 01 34 – baterie i akumulatory 
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 – nie segregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 
20 03 02 – odpady z targowisk 
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów 
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych 
służących do gromadzenia nieczystości  
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w 
innych podgrupach. 
 

FCC Polska Sp. z o.o. 
ul. Lecha 10, 41 – 800 Zabrze 
 
 
wpisano zamiast: 
 
A.S.A Eko Polska Sp. z o. o.  
ul. Lecha 10, 41 – 800 Zabrze 

676-21-57-648 357190739 15 -  odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do 
wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 
nieujęte w innych grupach  
15 01 -  odpady opakowaniowe (włącznie z 
selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 
opakowaniowymi) 
15 01 01- opakowania z papieru i tektury 
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 
15 01 03 – opakowania z drewna  
15 01 04 – opakowania z metali  
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe 
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe 
15 01 07 – opakowania ze szkła  
15 01 09 – opakowania z tekstyliów 

Numer: 
1/2013 
 
Data wpisu: 
28.01.2013 r. 
 
Data zmiany 
wpisu: 
01.02.2018 r. 



 
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 – odpady nieujęte w innych grupach 
16 01 – zużyte lub nienadające się do użytkowania 
pojazdy(włączając maszyny pozadrogowe), odpady z 
demontażu przeglądu i konserwacji pojazdów (z 
wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16  
08 ) 
16 01 03 – zużyte opony  
17 -  odpady z budowy remontów i demontażu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
(włączając glebę i ziemię i terenów 
zanieczyszczonych) 
17 01 -  odpady materiałów i elementów 
budowlanych  oraz infrastruktury drogowej (np. 
beton, cegły  płyty, ceramika) 
17 01 01 – odpady z 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 – odpady drewna szkła i tworzyw sztucznych  
17 02 01 – drewno 
17 02 02 – szkło 



 
17 02 03 – tworzywa sztuczne  
17 03 -  odpady asfaltów, smół i produktów 
smołowych  
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01  
17 04 – odpady i złomy metaliczne oraz stopów 
metali 
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  -  gleba i ziemia (włączając glebę i ziemie z 
terenów zanieczyszczonych oraz urobek z 
pogłębiania) 
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 
wymieniony w 17 05 07  
17 06 – materiały izolacyjne oraz materiały 
konstrukcyjne zawierające azbest 
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione 
w 17 06 01 i 17 06 03 
17 08 -  materiały konstrukcyjne zawierające gips 
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips 
inne niż wymienione  
17 09 -  Inne odpady z budowy, remontów i 
demontażu  
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  -  odpady komunalne łącznie z frakcjami 
gromadzonymi selektywnie  
20 01 – odpady komunalne segregowane i  



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



 
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33  
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 
23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 
23 i 20 01 35  
20 01 37* - drewno zawierające substancje 
niebezpieczne 
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37  
20 01 39 – tworzywa sztuczne  
20 01 40  - metale 
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych 
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione  
w 20 01 19 
20 01 99 -  inne niewymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny  
20 02 – odpady z ogrodów i parków (w tym z 
cmentarzy)  
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji  
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie  
20 02 03 -  inne odpady nieulegające biodegradacji  
20 03 – inne odpady komunalne  
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  
20 03 02 – odpady z targowisk  
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów 
20 03 04 -  szlamy ze zbiorników bezodpływowych 
służących do gromadzenia nieczystości  
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych  
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe  
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w 
innych podgrupach. 



 
Zakład Usług Komunalnych 
„HAK” Stanisław Burczyński 
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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 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 
16 01 03 – zużyte opony  
17 01 01 – odpady z 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  
 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu  inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 
02  i 17 09 03 
20 01 01 – papier i tektura  
20 01 02 – szkło  
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji  
20 01 10 -  odzież 
20 01 11 – tekstylia  
20 01 13* -  rozpuszczalniki  
20 01 14* - kwasy 
20 01 15* - alkalia  
20 01 17* - odczynniki fotograficzne  
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. 
herbicydy i insektycydy). 
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 
20 01 23* - urządzenia zawierające freony  
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne  
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż 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  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 cytotoksyczne i cytostatyczne 
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami 
i akumulatorami ołowiowymi, nikolowo-kadmowymi 
lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowane 
baterie i akumulatory zawierające te baterie  
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż  baterie i 
akumulatory, łącznie z bateriami i akumulatorami 
ołowiowymi, nikolowo-kadmowymi lub bateriami 
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 niezawierające niebezpiecznych 
składników 
20 01 37* - drewno zawierające substancje 
niebezpieczne 
20 01 38 – drewno niezawierające substancji 
niebezpiecznych  
20 01 39 – tworzywa sztuczne  
20 01 40  - metale 
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż środki  
ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo 
toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 
20 01 99 -  inne niewymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny w podgrupie. Odpady komunalne 
segregowane i gromadzone selektywnie [z 
wyłączeniem odpadów opakowaniowych (włącznie z 
selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 
opakowaniowymi)] 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji  
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie  
20 02 03 -  inne odpady nieulegające biodegradacji  
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  
20 03 02 – odpady z targowisk  
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów 
20 03 04 -  szlamy ze zbiorników bezodpływowych 
służących do gromadzenia nieczystości  
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych  
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe  
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w 
innych podgrupach. 

Wojteczek Krystyna 
ul. Metalowców 41 
26-110 Skarżysko - Kamienna 
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20 01 10 – odzież 
20 01 11 – tekstylia. 
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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 ze szkła 
15 01 09 – opakowania z tekstyliów 
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczonych (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, odpady 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 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 fluoroscencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 
20 01 23* – urządzenia zawierające freony 
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne 
20 01 26 – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 
01 25  
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice zawierające substancje  
niebezpieczne 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 01 28* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 
20 01 29* - detergenty zawierające substancje 
niebezpieczne 
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 
29  
20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne  
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31  
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami 
i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i 
akumulatory zawierające te baterie 
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33 
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 
23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 
23 i 20 01 35 
20 01 37* - drewno zawierające substancje 
niebezpieczne  
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37 
20 01 39 – tworzywa sztuczne 
20 01 40 – metale 
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych 
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione  
w 20 01 19 
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie 
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji 
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady  



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
komunalne 
20 03 02 – odpady z targowisk 
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów 
20 03 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. 
  

P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz, 
ul. Sienkiewicza 58a, 
29-100 Włoszczowa                             

656 212 24 96 260279868 10 01 01 – żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 
(z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 
01 04) 
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 
15 01 03 – opakowania z drewna 
15 01 04 – opakowania z metali 
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe 
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe 
15 01 07 – opakowania ze szkła 
15 01 09 – opakowania z tekstyliów 
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  
15 01 11* – opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi 
pojemnikami ciśnieniowymi 
16 01 03 – zużyte opony 
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 
17 01 02 – gruz ceglany 
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia 
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu  
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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 04 01 – miedź, brąz, mosiądz 
17 04 02 – aluminium  
17 04 03 – ołów 
17 04 04 – cynk 
17 04 05 – żelazo i stal 
17 04 06 – cyna 
17 04 07 – mieszaniny metali 
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 
wymieniony w 17 05 07 
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione 
w 17 06 01 i 17 06 03 
17 08 02 – materiały budowlane zawierające gips 
inne niż wymienione w 17 08 01 
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 
02 i 17 09 03 
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło 
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  
20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 
20 01 23* – urządzenia zawierające freony 
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne 
20 01 26* – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 
01 25  
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne 
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 
20 01 29* - detergenty zawierające substancje 
niebezpieczne 
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 
29  
20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne  
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31  
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami 
i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i 
akumulatory zawierające te baterie 
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33 
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 
23 zawierające 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 z czyszczenia  kominów (w tym 
zmiotki wentylacyjne) 
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione  
w 20 01 19 
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie 
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji 
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 
20 03 02 – odpady z targowisk 
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów 
20 03 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. 
 

SUEZ Wschód Sp. z o.o. 
ul. Ciepłownicza 6 
20-479 Lublin 
 
Wpisano zamiast: 
 
SITA WSCHÓD Sp. z o.o. 
ul. Ciepłownicza 6 
20-479 Lublin 
 

521 27 55 711 012845343 10 01 01 – żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 
(z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 
01 04) 
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 

Numer: 
2/2015 
 
Data wpisu: 
06.07.2015 r. 
 
Data zmiany 
wpisu: 
30.09.2016 r. 
 



  
15 01 09 – opakowania z tekstyliów 
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  
15 01 11* – opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi 
pojemnikami ciśnieniowymi 
16 01 03 – zużyte opony 
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 
17 01 02 – gruz ceglany 
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia 
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 
01 06 
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 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 

Data 
wykreślenia: 
25.05.2018 r. 



 
17 08 02 – materiały budowlane zawierające gips 
inne niż wymienione w 17 08 01 
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 
02 i 17 09 03 
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło 
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  
20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 
20 01 23* – urządzenia zawierające freony 
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne 
20 01 26* – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 
01 25  
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne 
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 
20 01 29* - detergenty zawierające substancje 
niebezpieczne 
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 
29  
20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne  
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31  
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami  
i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02  



 
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i 
akumulatory zawierające te baterie 
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33 
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 
23 zawierające 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 z czyszczenia  kominów (w tym 
zmiotki wentylacyjne) 
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione  
w 20 01 19 
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie 
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji 
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 
20 03 02 – odpady z targowisk 
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów 
20 03 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. 



 

„EKOM” Maciejczyk Spółka 
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ul. Zakładowa 29 

959-10-39-983 290804239 20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło 
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
20 01 10 – odzież 
20 01 11 – tekstylia 
20 01 13* – rozpuszczalniki 
20 01 14* – kwasy 
20 01 15* – alkalia 
20 01 17* – odczynniki fotograficzne 
20 01 19* – środki ochrony roślin  
20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 
20 01 23* – urządzenia zawierające freony 
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne 
20 01 26* – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 
01 25  
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne 
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 
20 01 29* - detergenty zawierające substancje 
niebezpieczne 
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 
29  
20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne  
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31  
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami 
i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i 
akumulatory zawierające te baterie 
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33 
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i  

Numer: 
3/2015 
 
Data wpisu: 
24.11.2015 r. 



 
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 z czyszczenia  kominów (w tym 
zmiotki wentylacyjne) 
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione  
w 20 01 19 
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie 
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji 
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 
20 03 02 – odpady z targowisk 
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów 
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w 
innych podgrupach 
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 
15 01 03 – opakowania z drewna 
15 01 04 – opakowania z metali 
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe 
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe 
 



 
15 01 07 – opakowania ze szkła 
15 01 09 – opakowania z tekstyliów 
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  
15 01 11* – opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi 
pojemnikami ciśnieniowymi 
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 –mieszanki bitumiczne inne niż wymienione 
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 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione 
w 17 06 01 i 17 06 03 
17 08 02 – materiały budowlane zawierające gips 
inne niż wymienione w 17 08 01 



 
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 
02 i 17 09 03 
16 01 03 – zużyte opony. 
 
 

 


