
                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 

 

2 17.07.2012 864-13-25-

941 

830296989 SanTa-EKO 

Tadeusz Zych, 

Izabela 

Rutowska Sp.J. 

27-600 

150101-opakowania z papieru i 

tektury 

150102 –opakowania z tworzyw 

sztucznych 

150103 opakowania z drewna 

 



Sandomierz ul. 

Portowa 24 

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 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               

                                                  

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



 

 
…………………………………… dnia…………… 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                        Wójt Gminy Łubnice 

 

 

                        

 

                                                    W N I O S E K 

 

 

       O WPIS DO  REJESTRU   DZIAŁALNOŚCI    REGULOWANEJ  W ZAKRESIE 

ODBIERANIA  ODPADÓW    KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  Z 

TERENU GMINY ŁUBNICE 

 

  Na  podstawie art. 9b i 9 c ustawy  z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach/tj. Dz.U. z 2012 r poz. 391/ 

zwracam się z wnioskiem o wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących 

działalność w zakresie  odbierania 

odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Łubnice 

 

Dane  wnioskodawcy 

 

1.Nazwa przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres albo  imię , nazwisko i adres 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

2.Numer identyfikacji  podatkowej/NIP/ 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Numer identyfikacyjny REGON 

………………………………………………………………………………………………….. 

4. Określenie rodzaju  odbieranych odpadów komunalnych 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Załączniki       

1. Dowód uiszczenia opłaty  skarbowej w  wysokości 50,00 zł /nie  dotyczy przedsiębiorców, którzy w 

dniu 1 stycznia 2012r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych 

2.Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 

 

                                                                                                          ……………………………. 

                                                                                                          Podpis 

 

 

 



Należy podać rodzaje odpadów komunalnych  i ich kody posługując  się katalogiem zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011r w sprawie     katalogu odpadów /Dz.U. z 2001r. 

Nr.112 poz.1206 /                                        

                                                                                                 …………………………..dnia …………………. 

……………………………….    

/firma ,oznaczenie siedziby  i adres albo 

……………………………………       

imię, nazwisko i adres  przedsiębiorcy 

……………………………………… 

adres do  korespondencji 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                  OŚWIADCZENIE        

 

 

Oświadczam że 

 

1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności  regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości są  kompletne i zgodne z prawdą 

 

 

2. znane mi są i spełniam warunki  wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli  nieruchomości , określone w ustawie z dnia 13 września 1996r  o utrzymaniu   czystości    i porządku 

w gminach /t.j Dz.U. z 2012r poz. 391/   

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 $ 1 kodeksu 

karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

……………………………………………….      

                                                                           /podpis  przedsiębiorcy lub osoby   uprawnionej    ze wskazaniem 

                                      imienia i  nazwiska oraz pełnionej funkcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informacja  dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów  komunalnych 

 

 

Urząd  Gminy Łubnice  informuje,  że w dniu  1  stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o 

utrzymaniu czystości i  porządku w gminach /Dz.U. z 2005r Nr .236 poz. 2008 z późn. zm/  

Zgodnie z art. 9b ustawy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

jest działalnością regulowaną w  rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca  2004r o swobodzie działalności gospodarczej 

/Dz.U.z  z 2010r Nr.220 poz. 1447 ze zm/. Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubnice są  zobowiązani do 

uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Łubnice. Wpis do 

rejestru oraz zmiany  wpisu w rejestrze  dokonuje Wójt Gminy   Łubnice na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 

Wpis dokonany jest z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku i oświadczenie dostępne są 

poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Znak spr. BOŚ.6232.   .2012                                                       Łubnice  dnia  …………………………  

Nr. rejestrowy; 1/2012 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                            ZAŚWIADCZENIE 

 

                         o dokonaniu wpisu do rejestru działalności  regulowanej  

                         w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

 

 

Na  podstawie art. 65 ust.5  ustawy  z dnia 2 lipca  2004r o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. z 2010r. 

Nr.220 poz.1447 z późn zm/ zaświadcza się, że do prowadzonego przez Wójta Gminy Łubnice, rejestru 

działalności  regulowanej w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Łubnice dokonano w dniu  ……………. Pod numerem ……. następującego  wpisu 

                     

 

1.Oznaczenie przedsiębiorcy 

 

 

 

2.Rodzaj  odbieranych odpadów  komunalnych /wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  27 września 

2011r. w  sprawie katalogu odpadów- Dz. U.  z 2001r. Nr.112 poz. 1206. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Znak spr. BOŚ.6232. 3 .2012                                                       Łubnice  dnia  26.10.2012r  

Nr. rejestrowy; 3/2012 

 

 

 

 

 

                                  

                                                            ZAŚWIADCZENIE 

 

o dokonaniu wpisu do rejestru działalności  regulowanej 

w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

Na  podstawie art. 65 ust.5  ustawy  z dnia 2 lipca  2004r o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. z 2010r. 

Nr.220 poz.1447 z późn zm/ zaświadcza się, że do prowadzonego przez Wójta Gminy Łubnice, rejestru 

działalności  regulowanej w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Łubnice dokonano w dniu  26.10.2012  Pod numerem 3/2012  następującego  wpisu                

 

 

1.Oznaczenie przedsiębiorcy 

 REMONDIS Sp z o.o  Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim 

ul.Gulińskeigo 13 A   27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 NIP 728-01-32-515 

REGON  011089141 

 

 

2.Rodzaj  odbieranych odpadów  komunalnych /wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  27 września 

2011r. w  sprawie katalogu odpadów- Dz. U.  z 2001r. Nr.112 poz. 1206. 

 

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 

 

 

 

Otrzymują 

1. REMONDIS Sp z o.o  Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim 

ul. Gulińskiego 13 A ,  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

  

2.A/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak spr. BOŚ.6232. 2 .2012                                                       Łubnice  dnia  17.07.2012r 

Nr. rejestrowy; 2/2012 

 

 

 

 

 

                                  

                                                            ZAŚWIADCZENIE 

 

                         o dokonaniu wpisu do rejestru działalności  regulowanej  

                         w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

Na  podstawie art. 65 ust.5  ustawy  z dnia 2 lipca  2004r o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. z 2010r. 

Nr.220 poz.1447 z późn zm/ zaświadcza się, że do prowadzonego przez Wójta Gminy Łubnice, rejestru 

działalności  regulowanej w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Łubnice dokonano w dniu  16.07.2012  Pod numerem 2/2012  następującego  wpisu                

 

 

1.Oznaczenie przedsiębiorcy 

SanTa-EKO Tadeusz Zych, Izabela Rutowska Sp.J. 27-600 Sandomierz ul. Portowa 24 

 NIP 864-13-25-941 

REGON  830296989 

 

 

2.Rodzaj  odbieranych odpadów  komunalnych /wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  27 września 

2011r. w  sprawie katalogu odpadów- Dz. U.  z 2001r. Nr.112 poz. 1206. 

 

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/. 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 

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 niesortowane 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 niesortowanymi bateriami i akumulatorami zawierającymi te baterie 

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 

urządzenia  zawierające freony  zawierające  niebezpieczne składniki 

200136- 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 

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 

 

Otrzymują 

1. SanTa-EKO Tadeusz Zych, Izabela Rutkowska Sp.J. 27-600 Sandomierz ul. Portowa 24 

 

2.A/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak spr. BOŚ.6232. 1 .2012                                                       Łubnice  dnia  17.07.2012 

Nr. rejestrowy; 1/2012 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                            ZAŚWIADCZENIE 

 

                         o dokonaniu wpisu do rejestru działalności  regulowanej  

                         w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

 

 

Na  podstawie art. 65 ust.5  ustawy  z dnia 2 lipca  2004r o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. z 2010r. 

Nr.220 poz.1447 z późn zm/ zaświadcza się, że do prowadzonego przez Wójta Gminy Łubnice, rejestru 

działalności  regulowanej w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Łubnice dokonano w dniu 17.07.2012r. Pod numerem 1/2012  następującego  wpisu 

                     

 

1.Oznaczenie przedsiębiorcy 

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „Almax” Sp. z o.o 26-600 Radom  ul. Wrocławska 3 

NIP 9482007435 

REGON 670163803 

 

2.Rodzaj  odbieranych odpadów  komunalnych /wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  27 września 

2011r. w  sprawie katalogu odpadów- Dz. U.  z 2001r. Nr.112 poz. 1206. 



 

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 

200124 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 niesortowane 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 200121 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 

 

 
 

Otrzymują 

1. Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „Almax” Sp. z o.o 26-600 Radom  ul. Wrocławska 3 

2. 

 


