
REJESTR  DZIAŁALNOŚCI  REGULOWANEJ W  ZAKRESIE 

ODBIERANIA ODPADÓW  KOMUNALNYCH   OD  WŁAŚCICIELI    NIERUCHOMOŚCI 

W  GMINIE  ŁUBNICE 

 
Numer Data 

dokonania  

wpisu od 

rejestru 

NIP REGON Firma siedziba 

firmy ,adres, albo 

imię i nazwisko 

przedsiębiorcy 

Rodzaje odbieranych odpadów Uwagi 

1/2012 17.07.2012 9482007435 670163803 Przedsiębiorstwo 

Wywozu 

Nieczystości 

Stałych „Almax” 

Sp. z o.o 26-600 

Radom  ul. 

Wrocławska 3 

150101 opakowania z papieru i tektury 

150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

150103 opakowania z drewna 

150104 opakowania z metali 

150105 opakowania wielomateriałowe 

150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

150107 opakowania ze szkła  

150109 opakowania  z tekstyliów 

200101 Papier i tektura 

200102 Szkło 

200108  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

200110 odzież 

200111 tekstylia 

200113* rozpuszczalniki 

200114 *kwasy 

200115 *alkalia 

200117* odczynniki fotograficzne 

200119* środki ochrony roślin Ii II klasy 

toksyczności/bardzo toksyczne np. herbicydy, 

insektycydy 

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 

200123 * urządzenia zawierające freony 

200125 oleje i tłuszcze jadalne 

200126* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127* farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i 

żywice 

zawierające substancje  niebezpieczne 

 



200128farby,tusze,farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice  inne niż wymienione w 200127 

200129*detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

200132 leki inne niż wymienione w 200131 

200133* baterie i akumulatory lącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 160601,160602 lub 

160603 oraz niesortowalne baterie i akumulatory  

zawierające te baterie 

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 

200133 

200135*zużyte urządzenia  elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20121 i 200123  zawierające 

niebezpieczne  składniki 

200136 zuzyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 200121,200123, 200135, 

200137* drewno zawierające substancje  niebezpieczne 

200138 drewno inne niż  wymienione w 200137 

200139 tworzywa sztuczne 

200140 metale 

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych 

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 

200119 

200199 Inne niewymienione frakcje zbierane  w sposób 

selektywny 

200201 odpady  ulegające biodegradacji 

200202  gleba i ziemia w tym kamienie 

200203 inne odpady  nieulegające biodegradacji 

200301  niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne 

200302 odpady z targowisk 

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304 szlamy ze zbiorników  bezodpływowych 

służących do gromadzenia  nieczystości 

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307  odpady wielkogabarytowe 

200399 odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
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SanTa-EKO 

Tadeusz Zych, 

Izabela Rutowska 

Sp.J. 27-600 

Sandomierz ul. 

Portowa 24 

 

 

 

 

 

150101-opakowania z papieru i tektury 

150102 –opakowania z tworzyw sztucznych 

150103 opakowania z drewna 

150104 opakowania z metali 

150105 opakowania  wielomateriałowe 

150106-zmieszane odpady opakowaniowe 

150107 opakowania   ze szkła 

150109 opakowania z tekstyliów 

150110* opakowania  zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych  lub nimi zanieczyszczone/ 

np. środkami ochrony roślin  Ii II klasy toksyczności –

bardzo toksyczne i toksyczne 

150111* opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia 

konstrukcyjnego/konstrukcyjnego. Np.azbest/ włącznie z 

pustymi  pojemnikami ciśnieniowymi 

170101 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

i remontów 

170102-gruz ceglany 

170103 –odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów  wyposażenia 

170106* zmieszane lub wysegregowane  odpady  z 

betonu ,gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych  i elementów wyposażenia zawierające 

substancje niebezpieczne 

170107- zmieszane odpady z betonu, gruzu  ceglanego 

odpadowych  materiałów ceramicznych  i elementów 

wyposażenia inne niż zmieszane lub  wysegregowane 

odpady  z betonu, gruzu ceglanego odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

niezawierające substancji niebezpiecznych 

170180 –usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 

170181 odpady z remontów i przebudowy dróg 

 



170182 –inne  niewymienione odpady 

170201- drewno 

170202- szkło 

170203-tworzywa  sztuczne 

170204*odpady drewna ,szkła i tworzyw sztucznych 

zawierające lub zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi/podkłady kolejowe/ 

170302-asfalt inny niż wymieniony w 170301 

170380-odpadowa papa 

170401-miedź,brąz,mosiądz 

170402-aluminium 

170403 ołów 

170404-cynk 

170405 żelazo i stal 

170406-cyna 

170407-mieszaniny metali 

170411-kable inne niż wymienione w 170410 

170508-tłuczeń torowy/kruszywo/ inny niż  wymieniony 

w 170507 

 

170508-tłuczeń torowy/kruszywo /inny niż wymieniony 

w 170507 

170604-materiały izolacyjne inne niż wymienione w 

170601 i 170603 

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips i inne  

niż wymienione w 170801 

170904- zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione 170901,170902 i 

170903 

200101 –papier i tektura 

200102-szkło 

200108-odpady kuchenne  ulegające biodegradacji 

200110-odzież 

200111-tekstylia 

200113*-rozpuszczalniki 

200114*kwasy 

200115*alkalia 

200117-odczynniki fotograficzne 



200119* środki ochrony roślin IiII  klasy 

toksyczności/bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy 

,insektycydy/ 

200121*lampy fluorescencyjne i inne odpady  

zawierające rtęć 

200123* urządzenia zawierające freony 

200125 oleje i tłuszcze  jadalne 

200126* oleje i  tłuszcze inne niż jadalne 

200127*  farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne 

200128 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice niezawierające substancji  niebezpiecznych 

200129*-detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne 

200130-detergenty niezawierajace substancji  

niebezpiecznych 

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

200132-leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne 

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami ołowiowymi, niklowokadmowymi lub 

bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowalne baterie i 

akumulatory zawierające te baterie 

200134-baterie i akumulatory inne niż baterie i 

akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub  bateriami 

zawierającymi rtęć oraz niesortowalnymi bateriami i 

akumulatorami zawierającymi te baterie 

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć, urządzenia zawierające rtęć, urządzenia 

zawierające freony i zużyte urządzenia  elektryczne  i 

elektroniczne 

niezawierające   niebezpiecznych składników 

200136-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady  

zawierające rtęć ,urządzenia  zawierające freon i zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne nie zawierające 

niebezpiecznych składników 

200137*-drewno zawierające substancje niebezpieczne 



200138- drewno niezawierające substancji 

niebezpiecznych 

200139-tworzywa sztuczne 

200140- metale 

200141 –odpady zmiotek  wentylacyjnych 

200180-Srodki  ochrony roślin inne niż środki ochrony 

roślin  I i II klasy  toksyczności/bardzo toksyczne i 

toksyczne np. herbicydy, insektycydy/ 

200199-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  

opakowaniowanymi/ 

200201-odpady  ulegające  biodegradacji 

200202-gleba i ziemia w tym kamienie 

200203- inne odpady  nieulegające biodegradacji 

200301-niesegregowane/zmieszane odpady  komunalne 

200302 odpady z targowisk 

200303 –odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304-szlamy ze zbiorników bezodpływowych 

służących  do gromadzenia nieczystości 

200306-odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307- odpady wielkogabarytowe 

200399- odpady komunalne  niewymienione w innych 

podgrupach 

3/2012 26.10.2012 7280132515 011089141 REMONDIS 

 Sp z o.o Oddział 

Ostrowiec 

Świętokrzyski 

ul.Gulińskiego 13a 

27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

150101-opakowania z papieru i tektury 

150102 –opakowania z tworzyw sztucznych 

150103 opakowania z drewna 

150104 opakowania z metali 

150105 opakowania  wielomateriałowe 

150106-zmieszane odpady opakowaniowe 

150107 opakowania   ze szkła 

150109 opakowania z tekstyliów 

150110* opakowania  zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych  lub nimi zanieczyszczone/ 

np. środkami ochrony roślin  Ii II klasy toksyczności –

bardzo toksyczne i toksyczne 

 



150111* opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia 

konstrukcyjnego/konstrukcyjnego. Np.azbest/ włącznie z 

pustymi  pojemnikami ciśnieniowymi 

170101 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

i remontów 

170102-gruz ceglany 

170103 –odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów  wyposażenia 

170107- zmieszane odpady z betonu, gruzu  ceglanego 

odpadowych  materiałów ceramicznych  i elementów 

wyposażenia inne niż zmieszane lub  wysegregowane 

odpady  z betonu, gruzu ceglanego odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

niezawierające substancji niebezpiecznych 

170180 –usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 

170201- drewno 

170504 gleba i ziemia , w tym, inne niż wymienione w 

170503 

170904- zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione 170901,170902 i 

170903 

200101 –papier i tektura 

200102-szkło 

200108-odpady kuchenne  ulegające biodegradacji 

200110-odzież 

200111-tekstylia 

200113*-rozpuszczalniki 

200114*kwasy 

200115*alkalia 

200117-odczynniki fotograficzne 

200119* środki ochrony roślin IiII  klasy 

toksyczności/bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy 

,insektycydy/ 

200121*lampy fluorescencyjne i inne odpady  

zawierające rtęć 

200123* urządzenia zawierające freony 

200125 oleje i tłuszcze  jadalne 

200126* oleje i  tłuszcze inne niż jadalne 



200127*  farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne 

200128 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice niezawierające substancji  niebezpiecznych 

200129*-detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne 

200130-detergenty niezawierajace substancji  

niebezpiecznych 

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

200132-leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne 

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami ołowiowymi, niklowokadmowymi lub 

bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowalne baterie i 

akumulatory zawierające te baterie 

200134-baterie i akumulatory inne niż baterie i 

akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub  bateriami 

zawierającymi rtęć oraz niesortowalnymi bateriami i 

akumulatorami zawierającymi te baterie 

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć, urządzenia zawierające rtęć, urządzenia 

zawierające freony i zużyte urządzenia  elektryczne  i 

elektroniczne 

niezawierające   niebezpiecznych składników 

200136-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady  

zawierające rtęć ,urządzenia  zawierające freon i zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne nie zawierające 

niebezpiecznych składników 

200137*-drewno zawierające substancje niebezpieczne 

200138- drewno niezawierające substancji 

niebezpiecznych 

200139-tworzywa sztuczne 

200140- metale 

200141 –odpady zmiotek  wentylacyjnych 

200180-Srodki  ochrony roślin inne niż środki ochrony 

roślin  I i II klasy  toksyczności/bardzo toksyczne i 

toksyczne np. herbicydy, insektycydy/ 



200199-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  

opakowaniowanymi/ 

200201-odpady  ulegające  biodegradacji 

200202-gleba i ziemia w tym kamienie 

200203- inne odpady  nieulegające biodegradacji 

200301-niesegregowane/zmieszane odpady  komunalne 

200302 odpady z targowisk 

200303 –odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304-szlamy ze zbiorników bezodpływowych 

służących  do gromadzenia nieczystości 

200306-odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307- odpady wielkogabarytowe 

200399- odpady komunalne  niewymienione w innych 

podgrupach 

4/2012 16.11.2012 8660001412 830251455 Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

Staszowie Spółka 

Gminy  

z o.o 

 ul .Wojska 

Polskiego 3 

 28-200 Staszów 

01- odpady powstające przy poszukiwaniu , 

wydobywani, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz 

innych kopalin 

02 – odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw 

hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa 

oraz przetwórstwa żywności 

03 – odpady przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i 

mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 

04 – odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i 

tekstylnego 

05 – odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania 

gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla 

06 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 

stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej 

07 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 

stosowania produktów przemysłu chemii organicznej 

08 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 

stosowania powłok ochronnych ( farb, lakierów, emalii 

ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 

09 – odpady z przemysłu fotograficznego i usług 

fotograficznych 

 



10 – odpady z procesów termicznych 

11 – odpady z chemicznej obróbki i powlekania 

powierzchni metali oraz innych materiałów z procesów 

hydrometalurgii metali nieżelaznych 

12 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i 

mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw 

sztucznych 

13 – oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw(z 

wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12 i 19) 

14 – odpady z rozpuszczalników organicznych, 

chłodziew i propelentów ( z wyłączeniem grup 07 i 08) 

15 – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do 

wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 

nieujęte w innych grupach 

16 – odpady nieujęte e innych grupach 

17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( wyłączając 

glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych 

18 – odpady medyczne i weterynaryjne 

19 – odpady instalacji i urządzeń służących 

zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków 

oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów 

przemysłowych 

20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami 

gromadzonymi selektywnie 

 

 

5/2012 28.11.2012 8660001398 830337375 Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej 

Spółka z o.o w 

Połańcu 

ul.Krakowska 11 

28-23- Połaniec 

02 – odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw 

hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa 

oraz przetwórstwa żywności 

03 – odpady przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i 

mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 

04 – odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i 

tekstylnego 

05 – odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania 

gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla 

06 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 

stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej 

 



08 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 

stosowania powłok ochronnych ( farb, lakierów, emalii 

ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 

09 – odpady z przemysłu fotograficznego i usług 

fotograficznych 

10 – odpady z procesów termicznych 

11 – odpady z chemicznej obróbki i powlekania 

powierzchni metali oraz innych materiałów z procesów 

hydrometalurgii metali nieżelaznych 

12 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i 

mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw 

sztucznych 

15 – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do 

wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 

nieujęte w innych grupach 

16 – odpady nieujęte e innych grupach 

17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( wyłączając 

glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych 

19 – odpady instalacji i urządzeń służących 

zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków 

oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów 

przemysłowych 

20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami 

gromadzonymi selektywnie 

20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami 

gromadzonymi selektywnie 

 

 

 
6/2012 18.12.2012 9591039983 290804239 EKOM 

Maciejczyk  Sp .J. 

25-004 Kielce  

ul.Paderewskiego 

18 

200101 Papier i tektura 

200102 Szkło 

200108  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

200110 odzież 

200111 tekstylia 

200119* środki ochrony roślin Ii II klasy 

toksyczności/bardzo toksyczne np. herbicydy, 

insektycydy 

 



200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 

200123 * urządzenia zawierające freony 

200127* farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i 

żywice 

zawierające substancje  niebezpieczne 

200128 farby,tusze,farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice  inne niż wymienione w 200127 

200129*detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

200132 leki inne niż wymienione w 200131 

200133* baterie i akumulatory lącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 160601,160602 lub 

160603 oraz niesortowalne baterie i akumulatory  

zawierające te baterie 

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 

200133 

200135*zużyte urządzenia  elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20121 i 200123  zawierające 

niebezpieczne  składniki 

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 200121,200123, 200135, 

200137* drewno zawierające substancje  niebezpieczne 

200138 drewno inne niż  wymienione w 200137 

200139 tworzywa sztuczne 

200140 metale 

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych 

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 

200119 

200199 Inne niewymienione frakcje zbierane  w sposób 

selektywny 

200201 odpady  ulegające biodegradacji 

200202  gleba i ziemia w tym kamienie 

200203 inne odpady  nieulegające biodegradacji 

200301  niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne 

200302 odpady z targowisk 

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów 

200307  odpady wielkogabarytowe 



200399 odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 

150101 opakowania z papieru i tektury 

150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

150103 opakowania z drewna 

150104 opakowania z metali 

150105 opakowania wielomateriałowe 

150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

150107 opakowania ze szkła  

150109 opakowania  z tekstyliów 

170101 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

i remontów 

170102-gruz ceglany 

170103 –odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów  wyposażenia 

170107- zmieszane odpady z betonu, gruzu  ceglanego 

odpadowych  materiałów ceramicznych  i elementów 

wyposażenia inne niż zmieszane lub  wysegregowane 

odpady  z betonu, gruzu ceglanego odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

niezawierające substancji niebezpiecznych 

170180 –usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 
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150101 opakowania z papieru i tektury 

150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

150103 opakowania z drewna 

150104 opakowania z metali 

150105 opakowania wielomateriałowe 

150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

150107 opakowania ze szkła  

150109 opakowania  z tekstyliów 

150110* opakowania  zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych  lub nimi zanieczyszczone/ 

np. środkami ochrony roślin  Ii II klasy toksyczności –

bardzo toksyczne i toksyczne 

150111* opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia 

 



konstrukcyjnego/konstrukcyjnego. Np.azbest/ włącznie z 

pustymi  pojemnikami ciśnieniowymi 

160103  zużyte opony 

170101 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

i remontów 

170102 -gruz ceglany 

170103 –odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów  wyposażenia 

170106* zmieszane lub wysegregowane  odpady  z 

betonu ,gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych  i elementów wyposażenia zawierające 

substancje niebezpieczne 

170107- zmieszane odpady z betonu, gruzu  ceglanego 

odpadowych  materiałów ceramicznych  i elementów 

wyposażenia inne niż zmieszane lub  wysegregowane 

odpady  z betonu, gruzu ceglanego odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

niezawierające substancji niebezpiecznych 

170180 usunięte tynki, tapety, oklein itp. 

170181 odpady z remontów i przebudowy dróg 

170182 inne nie wymienione odpady 

170380 odpadowa papa 

170401-miedź,brąz,mosiądz 

170402-aluminium 

170403 ołów 

170404-cynk 

170405 żelazo i stal 

170406-cyna 

170407-mieszaniny metali 

170411-kable inne niż wymienione w 170410 

170508 -tłuczeń torowy/kruszywo/ inny niż  wymieniony 

w 170507 

170604-materiały izolacyjne inne niż wymienione w 

170601 i 170603 

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips i inne  

niż wymienione w 170801 

170904- zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione 170901,170902 i 

170903 



200101 Papier i tektura 

200102 Szkło 

200108  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

200110 odzież 

200111 tekstylia 

200113* rozpuszczalniki 

200114 *kwasy 

200115 *alkalia 

200117* odczynniki fotograficzne 

200119* środki ochrony roślin Ii II klasy 

toksyczności/bardzo toksyczne np. herbicydy, 

insektycydy 

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 

200123 * urządzenia zawierające freony 

200125 oleje i tłuszcze jadalne 

200126* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127* farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i 

żywice 

zawierające substancje  niebezpieczne 

200128  farby ,tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice  inne niż wymienione w 200127 

200129*detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

200132 leki inne niż wymienione w 200131 

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 160601,160602 lub 

160603 oraz niesortowalne baterie i akumulatory  

zawierające te baterie 

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 

200133 

200135*zużyte urządzenia  elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20121 i 200123  zawierające 

niebezpieczne  składniki 

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 200121,200123, 200135, 

200137* drewno zawierające substancje  niebezpieczne 

200138 drewno inne niż  wymienione w 200137 



200139 tworzywa sztuczne 

200140 metale 

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych 

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 

200119 

200199 Inne niewymienione frakcje zbierane  w sposób 

selektywny 

200201 odpady  ulegające biodegradacji 

200202  gleba i ziemia w tym kamienie 

200203 inne odpady  nieulegające biodegradacji 

200301  niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne 

200302 odpady z targowisk 

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304 szlamy ze zbiorników  bezodpływowych 

służących do gromadzenia  nieczystości 

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307  odpady wielkogabarytowe 

200399 odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
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18 

10 12 08 wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły kafle i 

ceramika budowlana( po przeróbce termicznej) 

20 0101 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 

Zmiana  adresu w 

dniu 20.08.2014 



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 zmiotek wentylacyjnych 

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 

20 01 19 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji  

20 03 01 niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne  

20 03 02 Odpady z targowisk 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 

20 03 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 

(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 19 Tworzywa sztuczne 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.  

17 01 82 Inne niewymienione odpady 

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07 

17 02 01 Drewno 

17 02 02  Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02  Aluminium 

17 04 03 Ołów 

17 04 04 Cynk 



17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 06 Cyna  

17 04 07 Mieszaniny metali 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 

06 01 i 17 06 03 

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne 

niż wymienione 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 
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200110 odzież 

200111 tekstylia 

 

 

 

 

 

 

 

 


