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REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
 

Lp. Nr wpisu 

Nazwa firmy, 

oznaczenie siedziby, 

adres albo imię, 

nazwisko i adres 

przedsiębiorcy 

Numer 

identyfika

cji 

podatkow

ej NIP 

(o ile 

przedsiębi

orca 

posiada) 

Numer 

REGO

N 

(o ile 

przedsi

ębiorca 

posiada

) 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 

 

1. 

 

IGK.1.2012 

29.03.2012 r. 
 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo-

Produkcyjne i 

Handlowe „COM-D” 

Sp. z o.o. ul. 

Poniatowskiego 25 

59-400 Jawor 

tel.76 8703026 

e-mail: kontakt@com-

d.pl 

 

695 000 17 

73 
 

 

390044

713 

15 0101-opakow. z papieru i tektury 

15 0102-opak.z tworzyw sztucznych 

15 0103-opak.z drewna 

15 0104-opak.z metali 

15 0105-opak.wielomateriał. 

15 0106- zmieszane odpady .opak 

15 0107-opak.ze szkła 

15 0109-opak.z tekstyliów 

150110- 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 pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi 

16 01 03 –zużyte opony 

17 0101-odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 0102-gruz ceglany 

17 0103-odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

17 0107-zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 170106 
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17 0181-odpady z remontów i przebudowy dróg 

17 0201-drewno 

17 02 02 –szkło, 

17 02 03-tworzywa sztuczne 

17 0302-asfalt i inny niż wymieniony w 100301 

17 0380-odpadowa papa 

170401 miedź, brąz, mosiądz, 

17 04 02 Aluminium, 

170403 Ołów, 

1404 04 Cynk 

17 0405- żelazo i stal 

17 04 06- Cyna, 

1704 07 Mieszaniny metali, 

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

17 0504-gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 170503 

substancje niebezpieczne 

20 0128-farby,tusze drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 17 05 

08 tłuczeń torowy (kruszywo)inny niż wymieniony w 17.05.07 

17 0604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 0601 i 17 06 03 

170802  -materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w 1708 01 

17 0904-zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu inne niż 

wymienione w170901,170902 i 170903 

20 0101-papier i tekstura 

20 0102-szkło 

20 0108-odpady  kuchenne ulegające biodegradacji 

20 0110-odzież 

20 0111-tekstylia 

200113
*
-rozpuszczalniki 

200114
*
kwasy 

200115
*
Alkalia 

200117*odczynniki fotograficzne 

200119*Srodki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, 

20 0121
*
-lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 0123
*
-urządzenia zawierające freony 
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200125 –oleje i tłuszcze jadalne, 

200126-oleje i tłuszcz inne niż wymienione w 200125, 

200127*-farby drukarskie, kleje i żywice zawierające wymienione w 

200127 

200129*- detergenty zawierające substancje niebezpieczne , 

20 0130-detergenty inne niż wymienione w 200129 

2001 31*-Leki i cytotoksyczne i cytostatyczne,  

20 0132-leki inne niż wymienione w 200132 

2001 33*-Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01,160603 oraz nie sortowane baterie i 

akumulatory zawierające te baterie  

20 0134-baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

20 0135
*
-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121 i200123 i 200135 

200137*- Drewno zawierające substancje neibezpieczne 

20 0138 -drewno i inne niż wymienione w 200137 

20 0139-tworzywa sztuczne 

20 0140-metale 

20 0141-odpady zmiotek wentylacyjnych 

20 0180 -środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

20 0199-inne wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 0201-odpady ulegające biodegradacji 

20 0102-gleba i ziemia w tym kamienie 

20 0103-inne odpady ulegające biodegradacji 

20 0301-niesegregowane  (zmieszane) odpady komunalne 

20 0302-odpady z targowisk 

20 0303-odpady z czyszczenia ulic i placów 

20 0304-szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 0306-odpady ze studzienek  kanalizacyjnych 

20 0307-odpady wielkogabarytowe 

20 0399-odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 
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2. 

 

IGK.2.12 

15.05.2012 r. 

Wrocławskie  

Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania ALBA 

SA. ul. A. 

Ostrowskiego 7  

53 -238 Wrocław 

Tel.71.33.75.100 

 

896000002

6 

 

931623

022 

20 0101-papier i tektura 

20 0102-szkło 

20 0108-odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 0110-odzież  

20 0111-tekstylia 

20 0113
*
-rozpuszczalniki 

20 0114
*
-kwasy 

20 0115
*
-alkalia 

20 0117
*
-odczynniki fotograficzne 

20 0119
*
-środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności(bardzo toksyczne  

i toksyczne  np. herbicydy ,insektycydy) 

20 0121
*
-lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 0123
*
- urządzenia zawierające freony 

20 0125-oleje i tłuszcze jadalne 

20 0126
*
-oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

20 0127
*
-farby, tusze farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 

20 0128-farby ,tusze drukarskie, kleje. lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 200127 

20 0129
*
-detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 0130-detergenty inne niż wymienione w 200129 

20 0131
*
-leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 0132-leki  inne niż wymienione w 200131 

20 0133
*
-baterie i akumulatory łącznie z  bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 160601,100602 lub 160603 oraz  

nie sortowane baterie i akumulatory  zawierające te baterie 

20 0134-baterie i akumulatory inne niż wymienione w200133    

20 0135
*
-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki 

20 0136-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 i 2001235 

20 0137
*
-drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 0138- drewno inne niż  wymienione w 200137 

20 0139-tworzywa sztuczne 

20 0140-metale 
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20 0141-odpady zmiotek wentylacyjnych 

20 0180-środki ochrony roślin inne ni ż wymienione w 200119 

20 0199-inne wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 0201-odpady ulegające biodegradacji 

20 0202- gleba i ziemia w tym kamienie 

20 0203 -inne odpady nie ulegające biodegradacji 

20 0301- nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 

20 0302-odpady z targowisk 

20 0303-odpady z czyszczenia ulic i palców 

20 0304-szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 0306-odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 0307-odpady wielkogabarytowe 

20 0399-odpady komunalne nie wymienione w innych grupach 

15 0101-odpady z papieru i tektury 

15 0102-opakowania z tworzyw sztucznych 

15 0103-opakowania z drewna 

15 0304- opakowania z metali 

15 0305-opakowania wielomateriałowe 

15 0106-zmieszane odpady opakowaniowe 

15 0107-opakowania ze szkła 

15 0109-opakowania z tekstyliów 

15 0110
*
-opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I 

i I klasy toksyczności –bardzo toksyczne i toksyczne) 

15 0111
*
-opakowania z matali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego(np. azbestu),łącznie z pustymi 

pojemnikami 

17 0101-odpady betonu oraz gruzu betonowy z rozbiórki remontów 

17 0102-gruz ceglany 

17 0103-odpady innych materiałów ceramicznych i  elementów 

wyposażenia 

17 0107-zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych 

17 0180-usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 
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17 0181-odpady z remontów i przebudowy dróg 

17 0182-inne nie wymienione odpady 

17 0201-drewno 

17 0202-szkło 

17 0203-tworzywa sztuczne 

17 0380-odpadowa papa 

17 0401-miedź,brąz,mosiądz 

17 0402-aluminium 

17 0403-ołów 

17 0404 -cynk 

17 0405-żelazo i stal 

17 0406-cyna 

17 0407-mieszaniny metali 

17 0409
*
-odpady metali zanieczyszczonych substancjami    

niebezpiecznymi 

17 0410
*
-kable zawierające ropę naftową, smołę lub inne substancje 

niebezpieczne 

17 0411-kable i inne nie wymienione w 170410
*
 

17 0504-gleba i ziemia w tym kamienie niezawierające substancji 

niebezpiecznych 

17 0604-materialy izolacyjne  nie zawierające azbestu ani innych 

substancji niebezpiecznych 

17 0802- materiały konstrukcyjne zawierające gips, nie zawierające 

substancji niebezpiecznych 

17 0904-zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 0901, 1709.02 i 17 09 03 

 

3. 

 

IGK.3.12 

08.06.2012 r. 

SIMEKO Sp. z o.o. 

Al. Jana Pawła II 33 

58-506 Jelenia Góra 

Tel. 75 64 28 066 

 

611 248 59 

51 

 

231180

150 

15 0101-opakowania z papieru i tektury 

15 0102-opakowania z tworzyw sztucznych 

15 0103-opakowania z drewna 

15 0104-opakowania z matali 

1501 05-opakowania wielomateriałowe 

15 0106-zmieszane odpady opakowaniowe 

15 0107-opakowania ze szła 

15 0109-pakowania z tekstyliów 

15 0110-opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
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lub nimi zanieczyszczone (np. śr ochr roślin I i II kl. toksyczności_bardzo 

toksyczne i toksyczne) 

15 0111-opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.azbest włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi 

17 0101-odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 0102-gruz ceglany 

17 0106-zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych elementów 

wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 

17 0107-zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów    inne niż wymienione w 170106 

17 0201-drewno 

17 0202-szkło 

17 0203-tworzywa sztuczne 

17 0405-żelazo i stal 

17 0503-gleba i ziemia w tym kamienie ,zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB) 

17 0504-gleba i ziemia  w tym kamienie  inne niż wymienione w 17 0503 

17 0904-zmieszane odpady z  budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 0901,17 0902,17 0903 

20 0101-papier i tektura 

20 0102-szkło 

20 0108-odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 0110-odzież 

20 0111-tekstylia 

20 0113-rozpuszczalniki 

20 0114-kwasy 

20 0115-alkalia 

20 0117-odczynniki fotograficzne 

20 0119-środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne 

i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 

20 0121-lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 0123-urządzenia zawierające  freony 

20 0125-oleje i tłuszcze jadalne 
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20 0126-oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 0127-Farby, tusze farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 

20 0128-farby, tusze farby drukarskie lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 

20 0129-detergenty zawierające substancje niebezpieczne  

20 0130-detergenty inne niż wymienione 20 01 29 

20 0131-leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

20 0132-leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 0133-baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 0601, 16 0602 lub 16 0603 oraz niesortowane 

baterie i akumulatory zawierające te baterie  

20 0134-baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

20 0135-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 0121, 20 0123 zawierające niebezpieczne składniki (1) 

20 0136-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w  20 0121, 20 0123 i 20 0135 

20 0137-drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 0138-drewno inne niż wymienione w 20 0137 

20 0139-tworzywa sztuczne 

20 0140-metale 

20 0141-odpady zmiotek wentylacyjnych 

20 0180-środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 0119 

20 0199-inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 0201-odpady ulegające biodegradacji 

20 0202-gleba i ziemia w tym kamienie 

20 0203-inne odpady ulegające biodegradacji 

20 0301-niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 

20 0302-odpady z targowisk 

20 0303-odpady z oczyszczania ulic 

20 0304-szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 0306-odpady ze studzienek kanalizacyjnych  

20 0307-odpady wielkogabarytowe  

20 0399-odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 
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4. 

 

IGK.5.12 

18.06.2012 r. 

 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Rolne 

Sp. z o.o. Sady Dolne 

Sady Dolne 16 

59-420 Bolków 

Tel 74 8544644 

e-mail :sady 

dolne@sadydolne.pl 

 

614-10-00-

092 

 

 

890248

067 
 

15 0101-opakowania z papieru i tektury 

15 0102-opak.z tworzyw sztucznych 

15 0103-opak.z drewna 

15 0104-opak.z metali 

15 0105-opak.wielomateriał. 

15 0106- zmieszane odpady .opak 

15 0107-opak.ze szkła 

15 0109-opakowania z tekstyliów 

15 0110-opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone (np. śr ochr roślin I i II kl. toksyczności_bardzo 

toksyczne i toksyczne) 

15 0111-opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi 

160103-zużyte opony 

17 0101-odpady betonu oraz gruzu betonowy z rozbiórki remontów 

17 0102-gruz ceglany 

17 0103-odpady innych materiałów ceramicznych i  elementów 

wyposażenia 

17 0107-zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 0106 

17 0181-odpady z remontów i przebudowy dróg 

17 0201-drewno 

170202-szkło 

170203-tworzywa sztuczne 

17 0302-asfalt i inny niż wymieniony w 100301 

17 0380-odpadowa papa 

170401-miedź,brąz,mosiądz 

170402Aluminium 

170403-ołow 

170404-cynk 

17 0405-żelazo i stal 

170406 cyna  
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170407-mieszaniny metali  

170411-kable inne niż wymienione w 170410 

17 0504-gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 0503 

170508 tłuczeń torowy /kruszywo/inny niż wymieniony w  

           170507 

170604-materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601i  

            170603 

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 

170802 

17 0904-zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu inne niż 

wymienione w170901, 170902 i 170903 

20 0101-papier i tektura 

20 0102-szkło 

20 0108-odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 0110-odzież 

20 0111-tekstylia 

20 0113-rozpuszczalniki 

20 0114-kwasy 

20 0115-alkalia 

20 0117-odczynniki fotograficzne 

20 0119-środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne 

i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 

20 0121
* 
-lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

200123
*
-urządzenia zawierające freony 

20 0125-oleje i tłuszcze jadalne 

20 0126-oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 0127-Farby, tusze farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 

20 0128-farby, tusze farby drukarskie lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 0127 

20 0129-detergenty zawierające substancje niebezpieczne  

20 0130-detergenty inne niż wymienione w 200129 

20 0131
*
-leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 0132-leki  inne niż wymienione w 200131 

20 0133-baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
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wymienionymi w 16 0601, 16 0602 lub 16 0603 oraz niesortowane 

baterie i akumulatory zawierające te baterie  

20 0134-baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 0133 

20 0135
*
-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 0121, 20 0123 zawierające niebezpieczne składniki (1) 

20 0136-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 0121, 20 0123 i 20 0135 

20 0137
*
-drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 0138-drewno inne niż wymienione w 20 0137 

20 0139- tworzywa sztuczne 

20 0140-metale 

20 0141-odpady zmiotek wentylacyjnych 

20 0180-środki ochrony roślin inne niż  wymienione w 20 0119 

20 0199-inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 0201-odpady ulegające biodegradacji 

20 0202-gleba i ziemia w tym kamienie 

20 0203-inne odpady ulegające biodegradacji 

20 0301-niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 

20 0302-odpady z targowisk 

20 0303-odpady z oczyszczania ulic 

20 0304-szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 0306-odpady ze studzienek kanalizacyjnych  

20 0307-odpady wielkogabarytowe  

20 0399-odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

 

 

5 

 

IGK.6.2012 

23.07.2012 r. 

 

Zakład Oczyszczania 

Miasta Sp. z o.o.  

ul. Metalowców 4 

58-100 Świdnica 

Tel. 74 852 21 04 

email:biuro@zomswi

dnica.pl 

 

 

884-000-

78-24 

 

 

890022

624 
 

 

15 0101-opakowania z papieru i tektury 

15 0102-opakowania z tworzyw sztucznych 

15 0103-opakowania z drewna 

15 0104- Opakowania z metali 

15 0105- Opakowania wielomateriałowe 

15 0106-zmieszane odpady opakowaniowe 

15 0107-opakowania ze szkła 

15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

16 0103-zużyte opony 
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17 0101-odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

17 0102-gruz ceglany 

17 0103-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 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

20 0101-papier i tektura 

20 0102-szkło 

20 0108-dpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 0110-odzież 

20 01 11 Tekstylia  

20 0113 *rozpuszczalniki 

20 0114* Kwasy 

20 0115* Alkalia 

20 0117* Odczynniki fotograficzne 

20 0119* Środki Ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 

20 0121* Lampy fluorescencyjne i inne  odpady zawierające rtęć 

20 0123*Urządzenia zawierające freony 

20 0125 Oleje i tłuszcze jadalne 

20 0126* Oleje tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 0127*Farby,tłuszcze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 

20 0128 Farby ,tłuszcze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice inne 

niż 2w 20 01 27 

20 0129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 0130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29* 

20 0131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 0132 Leki inne ni ż wymienione w 20 01 31 

20 0133* Baterie i  akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01,16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane 
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baterie i akumulatory zawierające  te baterie 

20 0134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

20 0135*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 2001 21,20 0123 zawierające niebezpieczne składniki 

20 0136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne  

niż wymienione w 20 0121, 20 0123,20 01 35* 

20 01 37*Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 0138-drewno inne niż wymienione w 20 1037 

20 0139-tworzywa sztuczne 

20 0140-metale 

20 0141-odpady zmiotek wentylacyjnych  

20 0180-środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 0119  

20 0199-inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 0301-niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

20 0302-odpady z targowisk 

20 0303-odpady z oczyszczania miasta 

20 0304-szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 0306-odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 0307-odpady wielkogabarytowe 

20 0399-odpady komunalne nie wymienione w innych  podgrupach 

20 0201-odpady ulegające biodegradacji 

20 0202-gleba, ziemia w tym kamienie 

20 0203-inne odpady ulegające biodegradacji 

 

 

 

6 

 

IGK.7.2012 

17.08.2012 r. 

 

Veolia Usługi dla 

Środowiska SA 

Oddział w 

Krapkowicach  

ul. Piastowska 38 

47-303 Krapkowice 

tel 77 46616 31  

fax 77 4665336 

 

 

527 209 86 

36 

 

012914

009 

20 0101-papier i tekstura 

20 0102-szkło 

20 0108-odpady  kuchenne ulegające biodegradacji 

20 0110-odzież 

20 0111-tekstylia 

20 0113*-rozpuszczalniki 

20 0114*-kwasy 

20 0115*-alkalia 

20 0117*-odczynniki fotograficzne 
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20 0119*-środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności(bardzo toksyczne 

i toksyczne np. herbicydy insektycydy) 

20 0121*-lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 0123*-urządzenia  zawierające freony 

20 0125-oleje i tłuszcze jadalne 

20 0126*-oleje i tłuszcze  

      inne niż wymienione w 20 01 25 

20 0127-farby, tłuszcze farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 

20 0128-farby,tusze drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 0127 

20 0130-detergenty inne niż wymienione w 20 0129 

20 0131*-leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 0132-leki inne niż wymienione w 200132 

20 0133*-baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 0601 lub 16 0603 oraz nie sortowane baterie i 

akumulatory zawierające te baterie 

20 0134-baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 0133 

20 0135
*
-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 0121, 20 0123 i 20 0135 

20 0136-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż 

wymienione w 20 0121, 20 0123 i 20 0135 

20 0137*-drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 0138-drewno i inne niż wymienione w 200137 

20 0139-tworzywa sztuczne 

20 0140-metale 

20 0141-odpady zmiotek wentylacyjnych 

20 0180 -środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 0119 

20 0199-inne wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 0201-odpady ulegające biodegradacji 

20 0202-gleba i ziemia w tym kamienie 

20 0203-inne odpady ulegające biodegradacji 

20 0301-niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 

20 0302-odpady z targowisk 

20 0303-odpady z oczyszczania ulic 
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20 0304-szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 0306-odpady ze studzienek kanalizacyjnych  

20 0307-odpady wielkogabarytowe  

20 0399-odpady komunalne nie wymienione w innych grupach 

15 0101-opakowania z papieru i tektury 

15 0102-opakowania z tworzyw sztucznych 

150103-opakowania z drewna 

15 0104-opakowania z matali 

15 0105-opakowania wielomateriałowe 

15 0106-zmieszane odpady opakowaniowe 

15 0107-opakowania ze szła 

15 0109-pakowania z tekstyliów 

17 0101-odpady z betonu oraz gruz betonowy z  rozbiórek i remontów  

17 0102-gruz ceglany 

17 0103-odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

17 0107-zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 0106 

17 0180-usunięte tynki, tapety okleiny itp. 

17 0182-inne nie wymienione odpady 

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 1 1kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 0504-gleba i ziemia w  tym kamienie, inne niż wymienione w 17 0503 

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 
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w 17 08 01 

17 0904-zmieszane odpady z budowy, remontów i  demontażu inne niż 

wymienione w 17 0901, 17 0902, 17 0903 

 

       7. 

 

IGK 8.2012 

12.10.2012 r. 

 

REMONDIS Sp.z o.o. 

Centrala: Zawodzie 

16 

02-981 Warszawa  

Oddział ul 

Międzyleska 4 

50 -514 Wrocław 

 

72801-

32515 

 

011089

141 

15 0101-opakowania z papieru i tektury 

15 0102-opak.z tworzyw sztucznych 

15 0103-opak.z drewna 

15 0104-opak.z metali 

15 0105-opak.wielomateriał. 

15 0106- zmieszane odpady .opak 

15 0107-opak.ze szkła 

15 0109-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 wzmocnieni9a konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi 

16 01 03- zużyte opony 

17 0101-odpady z betonu oraz gruz betonowy z  rozbiórek i remontów  

17 0102-gruz ceglany 

17 0103-odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

17 0107-zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 0106 

17 0180-usunięte tynki, tapety okleiny itp. 

17.0181- odpady z remontów i przebudowy dróg 

17.0182- inne nie wymienione odpady 

17 0201-drewno 

17 0202-szkło 

17 0203-tworzywa sztuczne 

17.03.80-Odpadowa papa 
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17 0401-miedź,brąz,mosiądz 

17 0402-aluminium 

17 0403-ołów 

17 0404 -cynk 

17 0405-żelazo i stal 

17 0406-cyna 

17 0407-mieszaniny metali 

17.04.11kable i inne niż wymienione w 17 410 

17.05.04 – Gleba i 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 konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w 17 08.01 

17.0904- Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 170901,170902 i 1709.03 

20 0101-papier i tektura 

20 0102-szkło 

20 0108-odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 0110-odzież 

20 0111-tekstylia 

20 0113-rozpuszczalniki 

20 0114-kwasy 

20 0115-alkalia 

20 0117-odczynniki fotograficzne 

20 0119-środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne 

i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 

20 0121-lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 0123-urządzenia zawierające  freony 

20 0125-oleje i tłuszcze jadalne 

20 0126-oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 0127-Farby, tusze farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 

20 0128-farby, tusze farby drukarskie lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 

20 0129-detergenty zawierające substancje niebezpieczne  
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20 0130-detergenty inne niż wymienione 20 01 29 

20 0131-leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

20 0132-leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 0133-baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 0601, 16 0602 lub 16 0603 oraz niesortowane 

baterie i akumulatory zawierające te baterie  

20 0134-baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

20 0135-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 0121, 20 0123 zawierające niebezpieczne składniki (1) 

20 0136-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w  20 0121, 20 0123 i 20 0135 

20 0137-drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 0138-drewno inne niż wymienione w 20 0137 

20 0139-tworzywa sztuczne 

20 0140-metale 

20 0141-odpady zmiotek wentylacyjnych 

20 0180-środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 0119 

20 0199-inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 0201-odpady ulegające biodegradacji 

20 0202-gleba i ziemia w tym kamienie 

20 0203-inne odpady ulegające biodegradacji 

20 0301-niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 

20 0302-odpady z targowisk 

20 0303-odpady z oczyszczania ulic 

20 0304-szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 0306-odpady ze studzienek kanalizacyjnych  

20 0307-odpady wielkogabarytowe  

20 0399-odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 
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        8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGK 9/2012 

28.11.2012 

Przedsiębiorstwo 

Higieny Komunalnej 

Trans –Formers 

Wrocław 

Kobierzyce ,Bielany 

Wrocławskie ul. 

Atramentowa 10 

Tel 71 3287037 fax 

3288695 

e-mail 

wrioclaw@trans-

formers.com.pl 

NIP 898-

10-05-431 

 

930415

422 

Krs 

000005

2775 

20 0101-papier i tektura 

20 0102-szkło 

20 0108-odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 0110-odzież 

20 0111-tekstylia 

20 0113-rozpuszczalniki 

20 0114-kwasy 

20 0115-alkalia 

20 0117-odczynniki fotograficzne 

20 0119-środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne 

i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 

20 0121-lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 0123-urządzenia zawierające  freony 

20 0125-oleje i tłuszcze jadalne 

20 0126-oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 0127-Farby, tusze farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 

20 0128-farby, tusze farby drukarskie lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 

20 0129-detergenty zawierające substancje niebezpieczne  

20 0130-detergenty inne niż wymienione 20 01 29 

20 0131-leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

20 0132-leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 0133-baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 0601, 16 0602 lub 16 0603 oraz niesortowane 

baterie i akumulatory zawierające te baterie  

20 0134-baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

20 0135-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 0121, 20 0123 zawierające niebezpieczne składniki (1) 

20 0136-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w  20 0121, 20 0123 i 20 0135 

20 0137-drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 0138-drewno inne niż wymienione w 20 0137 

20 0139-tworzywa sztuczne 

20 0140-metale 
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20 0141-odpady zmiotek wentylacyjnych 

20 0180-środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 0119 

20 0199-inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 0201-odpady ulegające biodegradacji 

20 0202-gleba i ziemia w tym kamienie 

20 0203-inne odpady ulegające biodegradacji 

20 0301-niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 

20 0302-odpady z targowisk 

20 0303-odpady z oczyszczania ulic 

20 0304-szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 0306-odpady ze studzienek kanalizacyjnych  

20 0307-odpady wielkogabarytowe  

20 0399odpady komunalne nie wymienione w innvch podgrupach m.in. 

odpady gumowe, zniszczone ubrania, przedmioty gospodarstwa 

domowego 

15 0101-opakowania z papieru i tektury 

15 0102-opakowania z tworzyw sztucznych 

15 0103-opakowania z drewna 

15 0104-opakowania z matali 

1501 05-opakowania wielomateriałowe 

15 0106-zmieszane odpady opakowaniowe 

15 0107-opakowania ze szła 

15 0109-pakowania z tekstyliów 

15 0110-opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone (np. śr ochr roślin I i II kl. Toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne) 

15 0111-opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi 

17 0101-odpady z betonu oraz gruz betonowy z  rozbiórek i remontów  

17 0102-gruz ceglany 

17 0103-odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

17 0107-zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
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Dnia 14.05.2014 

dopisano poz  

16.0101,170302,1

70508 godnie z 

wnioskiem 

 

 

 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 0106 

17 0180-usunięte tynki, tapety okleiny itp. 

17.0181- odpady z remontów i przebudowy dróg 

17.0182- inne nie wymienione odpady 

17 0201-drewno 

17 0202-szkło 

17 0203-tworzywa sztuczne 

17.03.80-Odpadowa papa 

17 0401-miedź,brąz,mosiądz 

17 0402-aluminium 

17 0403-ołów 

17 0404 -cynk 

17 0405-żelazo i stal 

17 0406-cyna 

17 0407-mieszaniny metali 

17 0409-odpady z metali zanieczyszczonych substancjami 

niebezpiecznymi 

170410 Kable zawierające ropę naftowa, smołę lub inne substancje 

niebezpieczne 

170411 kable inne ni ż wymienione w 170410 

170504 Gleba i ziemia w tym kamienie ,inne niż wymienione w 17 0503 

17.0604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 1706.03 

17.0802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w 170801 

170904 Zmieszane odpady z budowy ,remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 170901,170902 i 1709.03 

1601.03 Zużyte opony 

 170302 Asfalt minny niż wymieniony w 17 03 01 

170508 Tłuczeń torowy (kruszywo inny niż wymieniony w 170507 
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9 IGK 10/2012 

04.12.2012 

ALBA Dolny Śląsk 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

58-304 Wałbrzych  

ul. Piasta 16 

Tel 74 843-42-20 fax 

74 847-84-75 

886-23-70-

555 

890691

182 

20 0101-papier i tekstura 

20 0102-szkło 

20 0108-odpady  kuchenne ulegające biodegradacji 

20 0110-odzież 

20 0111-tekstylia 

20 0113*-rozpuszczalniki 

20 0114*-kwasy 

20 0115*-alkalia 

20 0117*-odczynniki fotograficzne 

20 0119*-środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności(bardzo toksyczne 

i toksyczne np. herbicydy insektycydy) 

20 0121*-lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 0123*-urządzenia  zawierające freony 

20 0125-oleje i tłuszcze jadalne 

20 0126*-oleje i tłuszcze  

      inne niż wymienione w 20 01 25 

20 0127-farby, tłuszcze farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 

20 0128-farby,tusze drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 0127 

20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 0130-detergenty inne niż wymienione w 200129 

20 0131
*
-leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 0132-leki  inne niż wymienione w 200131 

20 0133
*
-baterie i akumulatory łącznie z  bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 160601,100602 lub 160603 oraz  

nie sortowane baterie i akumulatory  zawierające te baterie 

20 0134-baterie i akumulatory inne niż wymienione w200133    

20 0135
*
-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
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wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki 

20 0136-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 i 2001235 

20 0137
*
-drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 0138- drewno inne niż  wymienione w 200137 

20 0139-tworzywa sztuczne 

20 0140-metale 

20 0141-odpady zmiotek wentylacyjnych 

20 0180-środki ochrony roślin inne ni ż wymienione w 200119 

20 0199-inne wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 0201-odpady ulegające biodegradacji 

20 0202- gleba i ziemia w tym kamienie 

20 0203 -inne odpady nie ulegające biodegradacji 

20 0301- nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 

20 0302-odpady z targowisk 

20 0303-odpady z czyszczenia ulic i palców 

20 0304-szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 0306-odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 0307-odpady wielkogabarytowe 

20 0399-odpady komunalne nie wymienione w innych grupach 

15 0101-odpady z papieru i tektury 

15 0102-opakowania z tworzyw sztucznych 

15 0103-opakowania z drewna 

15 0304- opakowania z metali 

15 0305-opakowania wielomateriałowe 

15 0106-zmieszane odpady opakowaniowe 

15 0107-opakowania ze szkła 

15 0109-opakowania z tekstyliów 

15 0110
*
-opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I 

i I klasy toksyczności –bardzo toksyczne i toksyczne) 

15 0111
*
-opakowania z matali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego(np. azbestu),łącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi 
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16.01.03 – zużyte opony 

17 0101-odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 0102-gruz ceglany 

17 0103-odpadyinnych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

17 0107-zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 170106 

17 0180-usunięte tynki, tapety okleiny itp. 

17.0181- odpady z remontów i przebudowy dróg 

17.0182- inne nie wymienione odpady 

17 0201-drewno 

17 0202-szkło 

17 0203-tworzywa sztuczne 

17.03.02-Asfalt inny niż wymieniony w 170301 

17 0380-odpadowa papa 

17 0401-miedź,brąz,mosiądz 

17 0402-aluminium 

17 0403-ołów 

17 0404 -cynk 

17 0405-żelazo i stal 

17 0406-cyna 

17 0407-mieszaniny metali 

17 0409-odpady z metali zanieczyszczonych substancjami 

niebezpiecznymi 

170410 Kable zawierające ropę naftowa, smołę lub inne substancje 

niebezpieczne 

170411 kable inne ni ż wymienione w 170410 

170504 Gleba i ziemia w tym kamienienie inne niż wymienione w 17 

0503 

170508 Tłuczeń torfowy(kruszywo)inny niż wymieniony w 170507 

1706 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 1706.01 i 17 06 03 

1708.02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w 17 08.01 

170904- Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
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wymienione w 170901,170902 i 1709.03 

10 IGK 11.2012 

27.12.2012 

STENA Recycling Sp. 

z o.o. ul Ogrodowa 58 

00-876 Warszawa 

Oddział w Pustkowie 

Żurawskim ul. 

Kolejowa 11 55-040 

Kobierzyce Tel 605-

733-860  (Anna 

Wójcik – osoba do 

kontaktu) 

527-23-46-

985 

017264

326 

20 0101-papier i tektura 

20 0102-szkło 

20 0108-odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 0110-odzież 

20 0111-tekstylia 

20 0113*-rozpuszczalniki 

20 0114*-kwasy 

20 0115*-alkalia 

20 0117*-odczynniki fotograficzne 

20 0119*-środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 

20 0121*-lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 0123*-urządzenia zawierające  freony 

200127*-Farby,tusze,farby drukarskie ,kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 

20 0128-farby, tusze farby drukarskie lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 

20 0130-detergenty inne niż wymienione 20 01 29 

20 0132-leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 0133-baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 0601, 16 0602 lub 16 0603 oraz niesortowane 

baterie i akumulatory zawierające te baterie  

20 0134-baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

20 0135-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 0121, 20 0123 zawierające niebezpieczne składniki (1) 

20 0136-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w  20 0121, 20 0123 i 20 0135 

20 0137-drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 0138-drewno inne niż wymienione w 20 0137 
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20 0139-tworzywa sztuczne 

20 0140-metale 

20 0141-odpady zmiotek wentylacyjnych 

20 0180-środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 0119 

200199 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 0201-odpady ulegające biodegradacji 

20 0202- gleba i ziemia w tym kamienie 

20 0203 -inne odpady nie ulegające biodegradacji 

20 0301- nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 

20 0302-odpady z targowisk 

20 0303-odpady z czyszczenia ulic i palców 

20 0304-szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 0306-odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 0307-odpady wielkogabarytowe 

20 0399-odpady komunalne nie wymienione w innych grupach 

15 0101-odpady z papieru i tektury 

15 0102-opakowania z tworzyw sztucznych 

15 0103-opakowania z drewna 

15 0304- opakowania z metali 

15 0305-opakowania wielomateriałowe 

15 0106-zmieszane odpady opakowaniowe 

15 0107-opakowania ze szkła 

15 0109-opakowania z tekstyliów 

15 0110
*
-opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I 

i I klasy toksyczności –bardzo toksyczne i toksyczne) 

15 0111
*
-opakowania z matali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego(np. azbestu),łącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi 

17 0101-odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 0102-gruz ceglany 

17 0103-odpadyinnych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

17 0107-zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów 
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materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 170106 

17 0180-usunięte tynki, tapety okleiny itp. 

17.0181- odpady z remontów i przebudowy dróg 

17.0182- inne nie wymienione odpady 

17 0201-drewno 

17 0202-szkło 

17 0203-tworzywa sztuczne 

17.0380-odpadowa papa 

17 0401-miedź,brąz,mosiądz 

17 0402-aluminium 

17 0403-ołów 

17 0404 -cynk 

17 0405-żelazo i stal 

17 0406-cyna 

17 0407-mieszaniny metali 

17 0409-odpady z metali zanieczyszczonych substancjami 

niebezpiecznymi 

170410 kable zawierające ropę naftowa, smołę lub inne substancje 

niebezpieczne 

170411 kable inne ni ż wymienione w 170410 

170504 Gleba i ziemia w tym kamienienie inne niż wymienione w 17 

0503 

1705 06-Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w    

             17.05.05 

17 0508 Tłuczeń torowy (kruszywo )inny niż wymieniony w  

             170507 

1706 04- materiały izolacyjne inne niż wymienione  w 17  

                0601 i 170603 

1708.02-materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w17.08.01 

17.09.04 –Zmieszane odpady z budowy ,remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 170901,170902,170903. 
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11 IGK. 1.2013 z 

10.04.2013 

SITA ZACHÓD Sp. z 

O.O. 

Ul. Jarzmanowska 13 

54-530  Wrocław  

NIP 

692225650

9 

Regon 

390766

270 

15 0101-opakowania z papieru i tektury 

15 0102-opakowania z tworzyw sztucznych 

150103-opakowania z drewna 

15 0104-opakowania z matali 

15 0105-opakowania wielomateriałowe 

15 0106-zmieszane odpady opakowaniowe 

15 0107-opakowania ze szła 

15 0109-pakowania z tekstyliów 

15 0110
*
-opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I 

i I klasy toksyczności –bardzo toksyczne i toksyczne) 

15 0111
*
-opakowania z matali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego(np. azbestu),łącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi 

16.0103Zużyte opony 

 17 0101-odpady z betonu oraz gruz betonowy z  rozbiórek i remontów  

17 0102-gruz ceglany 

17 0103-odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

17 0107-zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 0106 

17 0201-drewno 

17 0202-szkło 

17 0203-tworzywa sztuczne 

17 0401-miedź,brąz,mosiądz 

17 0402-aluminium 

17 0403-ołów 

17 0404 -cynk 

17 0405-żelazo i stal 

17 0406-cyna 

17 0407-mieszaniny metali 

170411-kable inne niż wymienione w 170410 

1404 04 cynk 

17 0405- żelazo i stal 
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17 04 06- cyna, 

1704 07 mieszaniny metali, 

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

17 0504-gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 170503 

substancje niebezpieczne 

20 0128-farby,tusze drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 17 05 

08 tłuczeń torowy (kruszywo)inny niż wymieniony w 17.05.07 

17 0604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 0601 i 17 06 03 

170802  -materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w 1708 01 

17 0904-zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu inne niż 

wymienione w170901,170902 i 170903 

20 0101-papier i tekstura 

20 0102-szkło 

20 0108-odpady  kuchenne ulegające biodegradacji 

20 0110-odzież 

20 0111-tekstylia 

200113
*
-rozpuszczalniki 

200114
*
kwasy 

200115
*
alkalia 

200117*odczynniki fotograficzne 

200119*środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, 

20 0121
*
-lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 0123
*
-urządzenia zawierające freony 

200125 –oleje i tłuszcze jadalne, 

200126-oleje i tłuszcz inne niż wymienione w 200125, 

200127*-farby drukarskie, kleje i żywice zawierające wymienione w 

200127 

+20 0128-farby, tusze farby drukarskie lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 

20 0129-detergenty zawierające substancje niebezpieczne  

20 0130-detergenty inne niż wymienione 20 01 29 

20 0131-leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

20 0132-leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 0133-baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
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wymienionymi w 16 0601, 16 0602 lub 16 0603 oraz niesortowane 

baterie i akumulatory zawierające te baterie  

20 0134-baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

20 0135-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 0121, 20 0123 zawierające niebezpieczne składniki (
1
) 

20 0136-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w  20 0121, 20 0123 i 20 0135 

20 0137-drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 0138-drewno inne niż wymienione w 20 0137 

20 0139-tworzywa sztuczne 

20 0140-metale 

20 0141-odpady zmiotek wentylacyjnych 

20 0180-środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 0119 

20 0199-inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 0201-odpady ulegające biodegradacji 

20 0202-gleba i ziemia w tym kamienie 

20 0203-inne odpady ulegające biodegradacji 

20 0301-niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 

20 0302-odpady z targowisk 

20 0303-odpady z oczyszczania ulic 

20 0304-szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 0306-odpady ze studzienek kanalizacyjnych  

20 0307-odpady wielkogabarytowe  

20 0399-odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

 

12 IGK.2.2013 

Z 20.05.2013 

„NAPRZÓD” Sp. z o. 

o..ul Raciborska 144b, 

44-280 Rydułtowy 

Tel 4577083 

647-050-

91-58 

270658

240 

15 0101-opakowania z papieru i tektury 

15 0102-opakowania z tworzyw sztucznych 

150103-opakowania z drewna 

15 0104-opakowania z matali 

15 0105-opakowania wielomateriałowe 

15 0106-zmieszane odpady opakowaniowe 

15 0107-opakowania ze szła 

15 0109-pakowania z tekstyliów 

15 0110
*
-opakowania zawierające pozostałości substancji 
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niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I 

i I klasy toksyczności –bardzo toksyczne i toksyczne) 

15 0111
*
-opakowania z matali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego(np. azbestu),łącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi 

16.0103-Zużyte opony 

 17 0101-odpady z betonu oraz gruz betonowy z  rozbiórek i remontów  

17 0102-gruz ceglany 

17 0103-odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

17 0107-zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 0106 

17 0201-drewno 

17 0202-szkło 

17 0203-tworzywa sztuczne 

1703 02-Asfalt inny niż wymieniony w 1703.01 

17 0401-miedź,brąz,mosiądz 

17 0402-aluminium 

17 0403-ołów 

17 0404 -cynk 

17 0405-żelazo i stal 

17 0406-cyna 

17 0407-mieszaniny metali 

170411-kable inne niż wymienione w 170410 

17 0508-Tłuczeń torowy(kruszywo)inny niż wymieniony  w 17 05 07 

17 0604- materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 0601 i 17 06 03 

170802 -materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 

170801 

17 0904-zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu inne niż 

wymienione w170901,170902 i 170903 

20 0101-papier i tekstura 

20 0102-szkło 

20 0108-odpady  kuchenne ulegające biodegradacji 

20 0110-odzież 
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20 0111-tekstylia 

200113*-rozpuszczalniki 

2001148-kwasy 

200115
*
-alkalia 

200117*-odczynniki fotograficzne 

200119*-środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, 

20 0121-lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 0123
*
--urządzenia zawierające freony 

200125 –oleje i tłuszcze jadalne, 

200126*-oleje i tłuszcz inne niż wymienione w 200125, 

200127*-farby drukarskie, kleje i żywice zawierające wymienione w 

200127 

20 0128-farby, tusze farby drukarskie lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 

20 0129*--detergenty zawierające substancje niebezpieczne  

20 0130-detergenty inne niż wymienione 20 01 29 

20 0131*-leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

20 0132-leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 0133*-baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 0601, 16 0602 lub 16 0603 oraz niesortowane 

baterie i akumulatory zawierające te baterie  

20 0134-baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

20 0135-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 0121, 20 0123 zawierające niebezpieczne składniki (
1
) 

20 0136-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w  20 0121, 20 0123 i 20 0135 

20 0137*-drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 0138-drewno inne niż wymienione w 20 0137 

20 0139-tworzywa sztuczne 

20 0140-metale 

20 0141-odpady zmiotek wentylacyjnych 

20 0180-środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 0119 

20 0199-inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 0201-odpady ulegające biodegradacji 

20 0202-gleba i ziemia w tym kamienie 
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20 0203-inne odpady ulegające biodegradacji 

20 0301-niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 

20 0302-odpady z targowisk 

20 0303-odpady z oczyszczania ulic 

20 0304-szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 0306-odpady ze studzienek kanalizacyjnych  

20 0307-odpady wielkogabarytowe  

20 0399-odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

 

01 0408 – odpady 

żwiru lub 

skruszone skały 

inne niż 

wymienione w     

     010407 

010409 – 

odpadowe piski i 

ily 

01 0413 – odpady 

powstające po 

cięciu i obróbce 

postaciowej 

skalniż 

wymienione w 01 

0407 

020103- 

odpadowa masa 

roślinna  

020799-inne nie 

wymienione 

odpady(plewy) 

030105- trociny 

wióry, ścinki, 

drewno, płyta 

IGK 3.2013 

04.06.2013 

Zakład Usług 

Komunalnych Spółka 

z o.o.58 -150 Strzegom 

ul. Al. Wojska 

Polskiego 75 

Tel 74.8551051 

NIP 

884274651

4 

  

Regon 

022032

891 
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wiórowa i fornir 

inne niż 

wymienione w 

030104 

10.0101-żużle 

popioły 

paleniskowe i pyły 

z kotłów( 

wyłączeniem 

pyłów z kotłów 

wymienionych w 

100104 

100103-zgary i 

żużle odlewnicze 

101206- zużyte 

formy 

101208-

wybrakowane 

wyroby 

cerami9czne,cegły 

i ceramika 

budowlana i 

techniczna 

150101-

opakopwania z 

papieru i tektury 

150102 –

opakowania z 

tworzyw 

sztucznych 

150104-

opakowania z 

metali 

150105-

opakowania 



 35 

wielomateriałowe 

15.0106zmioeszan

e odpady 

opakowaniowe 

150107-

opakowania ze 

szkła 

16.0601*-baterie 

akumulatory 

ołowiowe 

160602*-baterie i 

akumulatory 

niklowo-kadmowe 

160603*-baterie 

zawierające rtęć 

170101-odpady 

betonu oraz gruz 

betonów z 

rozbiórek 

remontów 

170102-gruz 

ceglany 

170103-odpady 

innych materiałów 

elementów 

wyposażenia 

170107-zmieszane 

odpady z betonu i 

gruzu ceglanego 

,odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia inne 

niż wymienione w 
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170106 

170180 –usunięte 

tynki, tapety, 

okleiny itp 

170181-odpady z 

remontów, 

przebudowy dróg 

170380-odpadowa 

papa 

170504-gleba i 

ziemia w tym 

kamienie i inne 

niż wymienione w 

170503 

170506-urobek z 

pogłębiania inny 

niż wymieniony w 

170505 

170805- 

ustabilizowane 

komunalne osady 

ściekowe 

200101-papier i 

tektura 

200102-szkło 

200121*-lampy 

fluorescencyjne 

inne  odpady 

zawierające rtęć 

200123*-

urzadzenia 

zawierające freon 

200133*-baterie i 

akumulatory 

łącznie z bateriami 
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i akumulatorami 

wymienionymi w 

160601,160602 

lub 160603 oraz 

niesortowalne 

baterie i 

akumulatory 

zawierające 

baterie 

200135*-zuzyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne 

niż wymienione w 

200121,200123,za

wierające 

niebezpieczne 

składniki 

200136-zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne 

niż wymienione w 

200121,200123,20

0135 

200139-tworzywa 

sztuczne 

200201-odpady 

ulegające 

biodegradacji 

200202 gleba i 

ziemia w tym 

kamienie 

200203-inne 

odpady ulegające 
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biodegradacji 

200301-

niesegergowane 

zmieszane) 

odpady 

komunalne  

200302-odpady z 

targowisk 

200303-odpady z 

oczyszczania ulic i 

placów 

200306 -odpady 

ze studzienek 

kanalizacyjnych 

200307 -odpady 

wielkogabarytowe 

200399- odpady 

komunalne 

niewymienione w 

innych 

podgrupach 
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