
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GŁOGÓW 
 

Nr rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy/ imię i Siedziba i adres Numer  Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
 

  nazwisko przedsiębiorcy identyfikacji NIP   komunalnych (kod, nazwa)  

     

       
 

        
 

      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 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, 
 

RK.0001/2012 08.06.2012 Przedsiębiorstwo Dąbrowskiego 2 692 – 000 – 12 - 19  tkaniny, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
 

  Gospodarki 59 – 100 Polkowice   ścierki) i ubrania ochronne inne niż 
 

 

Wykreślono z 

rejestru dnia 

06.08.2018 r. Miejskiej sp. z o. o.    wymienione w 15 02 02 
 

      17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz 
 

      betonowy z rozbiórek i remontów 
 

      17 01 02 – gruz ceglany, 
 

      17 01 03 – odpady innych materiałów 
 

      ceramicznych i elementów wyposażenia 
 

      17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, 
 

      gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
 

      ceramicznych i elementów wyposażenia inne 
 

      niż wymienione w 17 01 06 
 

      17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 
 

      17 02 01 – drewno 
 

      17 02 02 – szkło 
 

      17 02 03 – tworzywa sztuczne 
 

      17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie 
 

      inne niż wymienione w 17 05 03 
 

      17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, 
  



remontów i demontażu inne niż wymienione w 
17 05 03 
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło  
20 01 08 – odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji 
20 01 10 – odzież 
20 01 11 – tekstylia  
20 01 13* - rozpuszczalniki 
20 01 14* - kwasy 
20 01 15* - alkalia  
20 01 17* - odczynniki fotograficzne  
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności (bardzo toksyczne i 
toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)  
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i 
inne odpady zawierające rtęć 
20 01 23* - urządzenia zawierające freony 
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne  
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne 
niż wymienione w 20 01 25  
20 01 27* - farby, tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 
zawierające substancje niebezpieczne  
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze i żywice inne niż 
wymienione w 20 01 27*  
20 01 29* - detergenty zawierające 
substancje niebezpieczne 
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w  
20 01 29 
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01  
31  
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z 
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 
06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane 
baterie i akumulatory zawierające te baterie  
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż 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 nie wymienione 
frakcje zbierane w sposób selektywny 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie  
20 02 03 – inne odpady nie 
ulegające biodegradacji  
20 03 01 – nie segregowane 
(zmieszane) odpady komunalne 
20 03 02 – odpady z targowisk  
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i 
placów  
20 03 04 – szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych służących do 
gromadzenia nieczystości  
20 03 06 – odpady ze 
studzienek kanalizacyjnych 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe  
20 03 99 – odpady komunalne 
nie wymienione w innych 
podgrupach 



      20 01 01 – papier i tektura 
      20 01 02 – szkło 
      20 01 08 – odpady kuchenne ulegające 
      biodegradacji 
      20 01 10 – odzież 
      20 01 11 – tekstylia 
      20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne 
      20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, 
      kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 
      w 20 01 27* 
      20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 
      20 01 29  
      20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 
      31  
      20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż w 20 
      01 33  
      20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i 
      elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

RK.0002/2012 08.06.2012 Zakłady Usługowe ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6932140263  21, 20 01 23 i 20 01 35 
 zmiana Zachód sp. z o. o. 48   20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 
 dokonana  67 – 200 Głogów   01 37  

 17.12.2012, Głogowskie    20 01 39 – tworzywa sztuczne 
 zmiana Przedsiębiorstwo    20 01 40 – metale 
 dokonana Wielobranżowe    20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych 
 09.08.2013 r. sp. z o.o.    20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż 
 Wykreślono z     wymienione w 20 01 19 
 rejestru     20 01 99 – inne nie wymienione frakcje 
 11.08.2015     zbierane w sposób selektywny 
      20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
      20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie 
      20 02 03 – inne odpady nie ulegające 
      biodegradacji 
      20 03 01 – nie segregowane (zmieszane) 
      odpady komunalne 
      20 03 02 – odpady z targowisk 
      20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów 
      20 03 04 – szlamy ze zbiorników 
      bezodpływowych służących do gromadzenia 
      nieczystości 
      20 03 06 – odpady ze studzienek 
      kanalizacyjnych 
      20 03 07 – odpady wielkogabarytowe  



 
20 03 99 – odpady komunalne nie 
wymienione w innych podgrupach 
 
W dniu 17.12.2012 r. dokonano zmiany 
w następującym zakresie, rozszerzenie 
zakresu działalności poprzez dodanie 
rodzaju odbieranych odpadów: 
 
20 01 13 – rozpuszczalniki 
20 01 14 – kwasy 
20 01 15 – alkalia  
20 01 17 – odczynniki fotograficzne  
20 01 19 – środki ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności (bardzo toksyczne i 
toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)  
20 01 21 – lampy fluorescencyjne i 
inne odpady zawierające rtęć 
20 01 23 – urządzenia zawierające freony  
20 01 26 – oleje i tłuszcze inne 
niż wymienione w 20 01 25  
20 01 27 – farby, tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 
zawierające substancje niebezpiecznie  
20 01 29 detergenty zawierające 
substancje niebezpieczne  
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 35 – zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 
składniki (1)  
20 01 37 – drewno zawierające 
substancje niebezpieczne 
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury  
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 
15 01 03 – opakowania z drewna 
15 01 04 – opakowania z metali 
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe  
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe 
15 01 07 – opakowania ze szkła  



15 01 09 – opakowania z tekstyliów  
15 01 10 – opakowania zawierające 
pozostałości substancji niebezpiecznych 
lub nimi zanieczyszczone  
15 01 11 – opakowania z metali 
zawierające niebezpieczne porowate 
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego 
(np. azbest), włącznie z pustymi 
pojemnikami ciśnieniowymi  
15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne (w 
tym filtry olejowe nieujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania  
15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 
02 02 
16 01 03 – zużyte opony  
17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów 
17 01 02 – gruz ceglany  
17 01 03 – odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia  
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 
17 02 01 – drewno 
17 02 02 – szkło 
17 02 03 – tworzywo sztuczne  
17 03 02 – asfalt inne 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 – żelaza i stal  
17 04 06 – cyna  
17 04 07 – mieszanina metali  
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04  
10  
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny 
niż wymieniony w 17 05 07 
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż  



      wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
      17 08 02 – materiały konstrukcyjne 
      zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 
      01  

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

      W dniu 09.08.2013 r. dokonano zmiany w 
      następującym zakresie: 

      Nazwy firmy: z Zakłady Usługowe Zachód sp. 
      z   o.o.   na   Głogowskie   Przedsiębiorstwo 
      Wielobranżowe sp. z o.o. 
        

      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 

RK.0003/2012 08.06.2012, TEW – ul. Szosa Bytomska 1 925 – 11 – 18 - 100  15 01 10* - opakowania zawierające 
 zmiana Gospodarowanie 67 – 100 Kiełcz   pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
 dokonana Odpadami    nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony 
 17.12.2012, sp. z o. o.    roślin I i II klasy toksyczności – bardzo 
 zmiana     toksyczne i toksyczne 
 dokonana TONSMEIER    15 01 11* - opakowania z metali zawierające 
 17.01.2014 r. sp. z o. o.    niebezpieczne porowate elementy 
      wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 
      włącznie z pustymi pojemnikami 
      ciśnieniowymi 
      20 01 01 – papier i tektura 
      20 01 02 – szkło 
      20 01 08 – odpady kuchenne ulegające 
      biodegradacji 
      20 01 10 – odzież 
      20 01 11 – tekstylia 
      20 01 13* - rozpuszczalniki 
      20 01 14* - kwasy 
      20 01 15* - alkalia 

PREZERO SERVICE 

ZACHOD  

SP. Z O.O. 

zmiana 
dokonana 

17.04. 
2019 r. 



20 01 17* - odczynniki fotograficzne  
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności (bardzo toksyczne i 
toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)  
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i 
inne odpady zawierające rtęć 
20 01 23* - urządzenia zawierające freony 
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne  
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne 
niż 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 
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 
06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane 
baterie i akumulatory zawierające te baterie  
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż 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 nie wymienione 
frakcje zbierane w sposób selektywny 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie  
20 02 03 – inne odpady nie 
ulegające biodegradacji  
20 03 01 – nie segregowane 
(zmieszane) odpady komunalne 
20 03 02 – odpady z targowisk  
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i 
placów 20 03 04 – szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych służących do gromadzenia 
nieczystości  
20 03 06 – odpady ze 
studzienek kanalizacyjnych 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe  
20 03 99 – odpady komunalne nie 
wymienione w innych podgrupach 

 
W dniu 17.12.2012 r. dokonano zmiany 
w następującym zakresie, rozszerzenie 
zakresu działalności poprzez dodanie 
rodzaju odbieranych odpadów: 
 
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło  
20 01 08 – odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji 
20 01 10 – odzież 
20 01 11 – tekstylia 
20 01 13 – rozpuszczalniki  
20 01 14 – kwasy 
20 01 15 – alkalia 
20 01 17 – odczynniki fotograficzne  
20 01 19 – środki ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności (bardzo toksyczne i 
toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)  
20 01 21 – lampy fluorescencyjne i 
inne odpady zawierające rtęć 
20 01 23 – urządzenia zawierające freony 
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne  



 
20 01 26 – oleje i tłuszcze inne 
niż wymienione w 20 01 25  
20 01 27 – farby, tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 
zawierające substancje niebezpiecznie  
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 cytologiczne i cytostatyczne  
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01  
25  
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 niż wymienione 
frakcje zbierane w sposób selektywny 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji  
20 02 02 – gleba i  ziemia w tym kamienie 
20 02 03 – inne odpady nie ulegające  



biodegradacji  
20 03 01 – niesegregowane 
zmieszane odpady komunalne 
20 03 02 – odpady z targowisk  
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i 
placów 20 03 04 – szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych służących do gromadzenia 
nieczystości  
20 03 06 – odpady ze 
studzienek kanalizacyjnych 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe  
20 03 99 – odpady komunalne 
niewymienione w innych podgrupach 
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 
15 01 03 – opakowania z drewna 
15 01 04 – opakowania z metali  
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe 
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe 
15 01 07 – opakowania ze szkła 
15 01 09 – opakowania z tekstyliów  
15 01 10 – opakowania zawierające 
pozostałości substancji niebezpiecznych 
lub nimi zanieczyszczone  
15 01 11 – opakowania z metali 
zawierające niebezpieczne porowate 
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego 
(np. azbest), włącznie z pustymi 
pojemnikami ciśnieniowymi 
16 01 03 – zużyte opony  
17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów 
17 01 02 – gruz ceglany  
17 01 03 – odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia  
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 
17 02 01 – drewno 
17 02 02 – szkło  
17 02 03 – tworzywo sztuczne  
17 03 02 – asfalt inne 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 – mieszanina metali 
      17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 
      10  
      17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 
      wymieniony w 17 05 07 
      17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż 
      wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
      17 08 02 – materiały konstrukcyjne 
      zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 
      01  

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

      W dniu 17.01.2014 r. dokonano zmiany w 
      następującym zakresie: 

      Nazwy  firmy:  z  TEW  –  Gospodarowanie 
      Odpadami  sp.  z  o.  o.  na  TONSMEIER 

      

ZACHÓD sp. z o.o. 
 
W dniu 17.04.2019 r. dokonano zmiany w 
następującym zakresie: 
 
Nazwy firmy: z TONSMEIER ZACHÓD sp. z 
o.o. na PREZERO SERVICE ZACHÓD sp. z 
o.o.  

        

      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 

RK.0004/2012 08.06.2012, Przedsiębiorstwo ul. Spokojna 15 691 – 21 – 67 – 313  15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe 
 zmiana Usług Komunalnych 59 – 220 Legnica   15 01 07 – opakowania ze szkła 



 dokonana van Gansewinkel    15 01 09 – opakowania z tekstyliów 
 17.02.2014 r. sp. z o. o. ul. Kunicka 14   17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz 
 zmiana  59-216 Kunice   betonowy z rozbiórek i remontów 
 dokonana Remondis Legnica    17 01 02 – gruz ceglany, 
 27.01.2016 r. sp. z o. o.    17 01 03 – odpady innych materiałów 
 zmiana     ceramicznych i elementów wyposażenia 
 dokonana     17 01 07 – zmieszane odpady z betonu,  



 22.09.2016 r.     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 81 – odpady z remontów i przebudowy 
      dróg  
      17 01 82 – inne niewymienione odpady 
      17 03 80 – odpadowa papa 
      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 
      20 01 01 – papier i tektura 
      20 01 02 – szkło 
      20 01 08 – odpady kuchenne ulegające 
      biodegradacji 
      20 01 10 – odzież 
      20 01 11 – tekstylia 
      20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i 
      elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
      21, 20 01 23 i 20 01 35 
      20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 
      01 37  
      20 01 39 – tworzywa sztuczne 
      20 01 40 – metale 
      20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych 
      20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż 
      wymienione w 20 01 19 
      20 01 99 – inne nie wymienione frakcje 
      zbierane w sposób selektywny 
      20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
      20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie 
      20 02 03 – inne odpady nie ulegające 
      biodegradacji 
      20 03 01 – nie segregowane (zmieszane) 
      odpady komunalne 
      20 03 02 – odpady z targowisk 
      20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów 
      20 03 04 – szlamy ze zbiorników 
      bezodpływowych służących do gromadzenia 
      nieczystości 
      20 03 06 – odpady ze studzienek 
      kanalizacyjnych  



20 03 07 – odpady wielkogabarytowe  
20 03 99 – odpady komunalne nie 
wymienione w innych podgrupach 
 
W dniu 17.02.2014 r. dokonano zmiany 
w następującym zakresie, rozszerzenie 
zakresu działalności poprzez dodanie 
rodzaju odbieranych odpadów: 
 
15 01 10* – opakowania zawierające 
pozostałości substancji niebezpiecznych 
lub nimi zanieczyszczone  
15 01 11* – opakowania z metali 
zawierające niebezpieczne porowate 
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 
azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi 
16 01 03 – zużyte opony  
17 01 06*- zmieszane lub 
wysegregowane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
zawierające substancje niebezpieczne 
17 02 01 – drewno 
17 02 02 – szkło  
17 02 03 – tworzywo sztuczne 
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 – mieszanina metali  
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04  
10  
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż wymienione w  
17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
20 01 13* – rozpuszczalniki 
20 01 14* – kwasy 
20 01 15* – alkalia  
20 01 17* – odczynniki fotograficzne 
20 01 19* – środki ochrony roślin I i II klasy  



 
toksyczności (bardzo toksyczne i 
toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)  
20 01 21* – lampy fluorescencyjne i 
inne odpady zawierające rtęć 
20 01 23* – urządzenia zawierające freony 
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne  
20 01 26* – oleje i tłuszcze inne 
niż wymienione w 20 01 25  
20 01 27* – farby, tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 
zawierające substancje niebezpiecznie  
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 cytologiczne i cytostatyczne 
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01  
25  
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 37* - drewno zawierające 
substancje niebezpieczne 
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów 
 
W dniu 27.01.2016 r. dokonano zmiany w 
następującym zakresie: 
 
Nazwy  firmy:  z  Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych van Gansewinkel  
sp. z o. o. na REMONDIS Legnica sp. z o. o. 



      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 
      16 01 03 – zużyte opony 
      16 02 09* - transformatory i kondensatory 
      zawierające PCB 
      16 02 10* - zużyte urządzenia zawierające 
      PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż 
      wymienione w 16 02 09 
      16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające 
      freony, HCFC, HFC 
      

16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające 
wolny azbest 
16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające 

  niebezpieczne elementy (1) inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż 
wymienione 16 02 09 do 16 02 13 

  16 02 15*- niebezpieczne elementy lub 
części składowe usunięte z zużytych 

RK.0005/2012 10.10.2012 Głogowskie ul. Przemysłowa 7A 693 – 19 – 36 - 882  
  Przedsiębiorstwo 67 – 200 Głogów   

 

zmiana dokonana 

16.02.2017 r. Komunalne SITA    

  Głogów    

  spółka z o. o.    

      

  

GPK – SUEZ Głogów 
Sp. z o.o.     

      

      urządzeń   
      16 02 16 – elementy usunięte z zużytych 
      urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 
      16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe 
      16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo – 
      kadmowe  
      16 06 03* - baterie zawierające rtęć 
      16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 
      16 06 03)  
      16 06 05 – inne baterie i akumulatory 
      16 06 06* - selektywnie gromadzony elektrolit 
      z baterii i akumulatorów 
      17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz 
      betonowy z rozbiórek i remontów 
      17 01 02 – gruz ceglany, 
      17 01 03 – odpady innych materiałów 
      ceramicznych i elementów wyposażenia 
      17 01 07 – zmieszane odpady z betonu,  



 
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 
17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.  
17 01 81 – odpady z remontów i 
przebudowy dróg 
17 01 82 – inne niewymienione odpady 
17 02 01 – drewno  
17 02 02 – szkło 
17 02 03 – tworzywa sztuczne 
17 03 80 – odpadowa papa  
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 09 04 – zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż wymienione w  
17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło  
20 01 08 – odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji 
20 01 10 – odzież 
20 01 11 – tekstylia 
20 01 13* - rozpuszczalniki  
20 01 14* - kwasy 
20 01 15* - alkalia 
20 01 17* - odczynniki fotograficzne  
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II 
klasy toksyczności  
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i 
inne odpady zawierające rtęć 
20 01 23* - urządzenia zawierające freony  
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne  
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne 
niż wymienione w 20 01 25  
20 01 27* - farby – tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcze 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 ołowiowymi, 
niklowo – kadmowymi lub bateriami 
zawierającymi rtęć 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 nie wymienione 
frakcje zbierane w sposób selektywny 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie  
20 02 03 – inne odpady nie 
ulegające biodegradacji  
20 03 01 – niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne 
20 03 02 – odpady z targowisk  
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i 
placów 20 03 04 – szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych służących do gromadzenia 
nieczystości 
20 03 06 – odpady ze studzienek  



      kanalizacyjnych 
      20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 
      20 03 99 – odpady komunalne niewymienione 

      

w innych podgrupach 

 
W dniu 16.02.2017 r. dokonano zmiany  
w następującym zakresie: 
 
Nazwa firmy:  z  Głogowskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne SITA Głogów 
spółka z o.o. na GPK – SUEZ Głogów  
sp. z o.o. 

        

      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) 

RK.0006.2012 17.12.2012 BECKER POLSKA ul. Jana Wyżykowskiego 928 – 17 – 18 - 342  15 01 11* – opakowania z metali zawierające 
 zmiana sp. z o. o. 8   niebezpieczne porowate elementy 
 dokonana na 59 – 101 Polkowice   wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 
 17.02.2016 Remondis    włącznie z pustymi pojemnikami 
  Polkowice sp. z o. o.    ciśnieniowymi 
      15 02 02* – sorbenty, materiały filtracyjne (w 
      tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), 
      tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 
      ubrania ochronne zanieczyszczone 
      substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 
      15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, 
      tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 
      ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 
      02 02  
      16 01 03 – zużyte opony 
      17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz 



      betonowy z rozbiórek i remontów 
      17 01 02 – gruz ceglany, 
      17 01 03 – odpady innych materiałów 
      ceramicznych i elementów wyposażenia 
      17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane 
      odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
      odpadowych materiałów ceramicznych i 
      elementów wyposażenia zawierające 



substancje niebezpieczne  
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 
17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.  
17 01 81 – odpady z remontów i 
przebudowy dróg 
17 01 82 – inne niewymienione odpady 
17 02 01 – drewno 
17 02 02 – szkło  
17 02 03 – tworzywa sztuczne  
17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw 
sztucznych zawierające lub 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 
17 03 01* - asfalt zawierający smołę  
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03  
01 
17 03 03* - smoła i produkty smołowe 
17 03 80 – odpadowa papa  
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz 
17 04 02 – aluminium 
17 04 03 – ołów 
17 04 04 – cynk  
17 04 05 - żelazo i stal 
17 04 06 – cyna 
17 04 07 – mieszaniny metali  
17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi  
17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, 
smołę i inne substancje niebezpieczne  
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04  
10  
17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie 
zawierające substancje niebezpieczne (np.  
PCB)  
17 05 04 – gleba i ziemia, w tym 
kamienie inne niż wymienione w 17 05 03  
17 05 07* - tłuczeń torowy (kruszywo) 
zawierający substancje niebezpieczne 
17 05 08 – tłuczeń (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 09 04 – zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż wymienione w  
17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło  
20 01 08 – odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji 
20 01 10 – odzież 
20 01 11 – tekstylia  
20 01 13* - rozpuszczalniki 
20 01 14* - kwasy  
20 01 15* - alkalia 
20 01 17* - odczynniki fotograficzne  
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II 
klasy toksyczności  
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i 
inne odpady zawierające rtęć 
20 01 23* - urządzenia zawierające freony 
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne  
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne 
niż wymienione w 20 01 25  
20 01 27* - farby – tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcze 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 33* - baterie i akumulatory łącznie z 
bateriami i akumulatorami ołowiowymi, 
niklowo – kadmowymi lub bateriami 
zawierającymi rtęć 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 nie wymienione 
frakcje zbierane w sposób selektywny 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie  
20 02 03 – inne odpady nie 
ulegające biodegradacji  
20 03 01 – niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne 
20 03 02 – odpady z targowisk  
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i 
placów 20 03 04 – szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych służących do gromadzenia 
nieczystości  
20 03 06 – odpady ze 
studzienek kanalizacyjnych 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe  
20 03 99 – odpady komunalne 
niewymienione w innych podgrupach. 
 
 
W dniu 17.02.2016 r. dokonano zmiany w 
następującym zakresie: 
 
Nazwy firmy: z BECKER Polska sp. z o. o. 
na Remondis Polkowice sp. z o. o. 



      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 
      17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz 

RK.0001.2013 18.01.2013 Wrocławskie ul. Ostrowskiego 7 896 000 00 26  betonowy z rozbiórek i remontów 
 Wykreślono z Przedsiębiorstwo 53 – 238 Wrocław   17 01 02 – gruz ceglany, 
 rejestru Oczyszczania    17 01 03 – odpady innych materiałów 
 11.02.2014 r. ALBA S.A.    ceramicznych i elementów wyposażenia 
      17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane 
      odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
      odpadowych materiałów ceramicznych i 
      elementów wyposażenia zawierające 
      substancje niebezpieczne 
      17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, 
      gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
      ceramicznych i elementów wyposażenia inne 
      niż wymienione w 17 01 06 
      17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 
      17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy 
      dróg  
      17 01 82 – inne niewymienione odpady 
      17 02 01 – drewno 
      17 02 02 – szkło 
      17 02 03 – tworzywa sztuczne 
      17 03 80 – odpadowa papa 
      17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz 
      17 04 02 – aluminium  



17 04 03 – ołów 
17 04 04 – cynk 
17 04 05 - żelazo i stal 
17 04 06 – cyna  
17 04 07 – mieszaniny metali  
17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi  
17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, 
smołę i inne substancje niebezpieczne  
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 
04 10  
17 05 04 – gleba i ziemia, w tym 
kamienie inne niż wymienione w 17 05 03  
17 06 04 – materiały izolacyjne inne 
niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03  
17 08 02 – materiały konstrukcyjne 
zawierające gips, inne niż wymienione w 17  
08 01  
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż wymienione w  
17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
20 01 01 – papier i tektura  
20 01 02 – szkło  
20 01 08 – odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji 
20 01 10 – odzież 
20 01 11 – tekstylia 
20 01 13* - rozpuszczalniki 
20 01 14* - kwasy  
20 01 15* - alkalia 
20 01 17* - odczynniki fotograficzne  
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II 
klasy toksyczności  
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i 
inne odpady zawierające rtęć 
20 01 23* - urządzenia zawierające freony 
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne  
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne 
niż wymienione w 20 01 25  
20 01 27* - farby – tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcze 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 ołowiowymi, 
niklowo – kadmowymi lub bateriami 
zawierającymi rtęć 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 nie wymienione 
frakcje zbierane w sposób selektywny 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie  
20 02 03 – inne odpady nie 
ulegające biodegradacji  
20 03 01 – niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne 
20 03 02 – odpady z targowisk  
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i 
placów 20 03 04 – szlamy ze zbiorników  



      bezodpływowych służących do gromadzenia 
      nieczystości 
      20 03 06 – odpady ze studzienek 
      kanalizacyjnych 
      20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 
      20 03 99 – odpady komunalne niewymienione 
      w innych podgrupach 
      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 

RK.0002/2013 26.04.2013 A.S.A. Eko Polska ul. Lecha 10 676 – 21 – 57 – 648  niebezpieczne porowate elementy 
 Zmiana sp. z o. o. 41 – 800 Zabrze   wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 
 dokonana     włącznie z pustymi pojemnikami 
 29.12.2017 r. FCC Polska sp. z o.o.    ciśnieniowymi 
      16 01 03 – zużyte opony 
      16 01 07* - filtry olejowe 
      17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz 
      betonowy z rozbiórek i remontów 
      17 01 02 – gruz ceglany, 
      17 01 03 – odpady innych materiałów 
      ceramicznych i elementów wyposażenia 
      17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, 
      gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
      ceramicznych i elementów wyposażenia inne 
      niż wymienione w 17 01 06 
      17 02 01 – drewno 
      17 02 02 – szkło 
      17 02 03 – tworzywa sztuczne 
      17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony 17 03 
      01  

      17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz 
      17 04 02 – aluminium 



17 04 03 – ołów 
17 04 04 – cynk 
17 04 05 - żelazo i stal 
17 04 06 – cyna  
17 04 07 – mieszaniny metali  
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04  
10  
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny 
niż wymieniony w 17 05 07  
17 06 04 – materiały izolacyjne inne 
niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03  
17 08 02 – materiały konstrukcyjne 
zawierające gips, inne niż wymienione w 
17 08 01  
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż wymienione w  
17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
20 01 01 – papier i tektura  
20 01 02 – szkło  
20 01 08 – odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji 
20 01 10 – odzież 
20 01 11 – tekstylia 
20 01 13* - rozpuszczalniki 
20 01 14* - kwasy  
20 01 15* - alkalia 
20 01 17* - odczynniki fotograficzne  
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II 
klasy toksyczności  
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i 
inne odpady zawierające rtęć 
20 01 23* - urządzenia zawierające freony 
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne  
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne 
niż wymienione w 20 01 25  
20 01 27* - farby – tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcze 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 ołowiowymi, 
niklowo – kadmowymi lub bateriami 
zawierającymi rtęć 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 nie wymienione 
frakcje zbierane w sposób selektywny 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie  
20 02 03 – inne odpady 
nieulegające biodegradacji  
20 03 01 – niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne 
20 03 02 – odpady z targowisk  
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i 
placów 20 03 04 – szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych służących do gromadzenia 
nieczystości  
20 03 06 – odpady ze 
studzienek kanalizacyjnych  



      20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 
      20 03 99 – odpady komunalne niewymienione 
      w innych podgrupach 
       

      20 01 23* - urządzenia zawierające freony 
      20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i 
      elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 
      i 20 01 23, zawierające niebezpieczne 

RK.0003/2013 30.07.2013 AG-EKO Aneta ul. Kolejowa 7 692-117-05-91  składniki 
  Gonera 59-300 Lubin   20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i 

  

Wykreślono z rejestru 
19.02.2018 r.    elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

      21, 20 01 23 i 20 01 35 
       

  Przedsiębiorstwo    20 01 08 – odpady kuchenne ulegające 

  Obrotu Odpadami Wiesiołów 8A 666-199-34-03  biodegradacji 
RK.0004/2013 19.11.2013 „RYMED” s. c. 62-660 Dąbie    

  M. Krzywicki     

  R. Pściuk     

  
Wykreślono z rejestru 

13.03.2018 r.     

      20 01 10 – odzież 

RK.0001/2014 02.01.2014 Roman Hołuj Borowa, ul. Klonowa 16 9111378858  20 01 11 - tekstylia 
  HOREM 55-093 Kiełczów    

  Wykreślono z rejestru     

  21.05.2014 r.     

RK.0001/2017 23.05.2017 

 
 

F.H.U. „ARTMAR” 
Marzena Banaszewska 

 

Odrowąż, ul. Ogrodowa 15 
26-220 Stąporków 

658-100-08-25  

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

 20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne 
 

        


