
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Pabianice  
 

Lp. Nazwa firmy Adres 
NIP, 

Regon 

Nr  

w rejestrze 

Data 

wpisu/wykreślenia 
Rodzaj odpadów 

1. Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania -

Łódź Sp. z o.o. 

91-842 ŁÓDŹ, 

TOKARZEWSKIEGO 

MICHAŁA 2  

726-00-19-

767 

 

470797081 

1 05.03.2012  15– odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania , 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych 

grupach. 

15 01-odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 

gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 – opakowania z drewna 

15 01 04 – opakowania z metali 

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 – opakowania ze szkła 

15 01 09 – opakowania z tekstyliów 

15 01 10
*
- opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lin nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony 

roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne, toksyczne). 

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 (np. szmaty, 

scierki) 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- odpady nieujęte w innych grupach 

16 01 – zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

(włączając maszyny  pozadrogowe ), odpady  z demontażu, 

przeglądu i konserwacji pojazdów ( z wyłączeniem grup 13  

i 14 podgrup 16 06 i  16 08 ) 

16 01 03 – zużyte opony 

16 02 13
*
- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 



elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione  w 16 02 09 

do 16 02 13 

16 02 15
*
- niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte 

z zużytych urządzeń 

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 80 01 – magnetyczne i optyczne nośniki informacji  

16 81 01
*
- odpady wskazujące właściwości niebezpieczne 

16 81 02 – odpady inne niż wymienione w 16 81 01 

16 82 01
*
- odpady wskazujące właściwości niebezpieczne 

16 82  02 – odpady inne niż wymienione w 16 82 01 

17 – odpady z budowy,  remontów i demontażu  obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę  

i ziemię z terenów zanieczyszczonych ) 

17 01 -  odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika). 

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 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 – odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

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 – odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

17 03 03
*
 – smoła i produkty smołowe 

17 03 80 -  odpadowa papa 

17 04 – odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 – aluminium 

17 04 03 – ołów 

17 04 04 – cynk 

17 04 05 – żelazo i stal 

17 04 06 – cyna 

17 04 07 – mieszaniny metali 

17 04 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 – gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03 

17 06 – materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest 

17 06 01
*
 - materiały izolacyjne zawierające azbest 

17 06 03
*
 - inne materiały izolacyjne zawierające substancje 

niebezpieczne 

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 

i 17 06 03 

17 06 05
*
 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 08 – materiały konstrukcyjne zawierające gips 

17 08 01
*
- materiały konstrukcyjne   zawierające gips 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01 

17 09 – inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

17 09 03
*
 -  inne odpady z budowy , remontów i demontażu  



(w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

20- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 

selektywnie 

20 01 – odpady komunalne segregowane i gromadzone 

selektywnie ( z wyłączeniem 15 01) 

20 01 01 – papier i tektura 

20 01 02 – szkło 

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 01 10 – odzież 

20 01 11 – tekstylia 

10 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 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 20 01 19 

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

20 02 – odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy) 

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 – gleba i ziemia , w tym kamienie 

20 02 03 – inne odpady  nieulegające biodegradacji 

20 03 – inne odpady komunalne 

20 03 01 – niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne 

20 03 02 – odpady z targowisk 

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów 

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach. 

 

2. Zakład Gospodarki 

Odpadami        „ 

Ekord”              

99-300 KUTNO,  

MAJDANY 10                                  

775-25-49-

519 

 

100280841 

2 19.04.2012 r.  

Wykreślony: 

17.01.2019 r. 

 

----------------- 

 

 

 

 

 

 

3. Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

„Sanikom” 

97-400 Bełchatów, ul. 

Staszica 5 

769-196-

75-75, 

592166006 

3 Wykreślony: 

01.09.2014 

------------- 

4. EKO REGION 

SP.Z O.O. 

97-400 

BEŁCHATÓW, 

BAWEŁNIANA 18                           

769-19-17-

979 

 

590765381 

4 20.09.2012 r.  15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania , 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych 

grupach. 

15 01-odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 

gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 



15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 – opakowania z drewna 

15 01 04 – opakowania z metali 

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 – opakowania ze szkła 

15 01 09 – opakowania z tekstyliów 

15 01 10*- opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lin nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony 

roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne, toksyczne). 

15 01 11* - opakowania z metali  zawierające niebezpieczne 

porowate elementy  wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 

włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi. 

16- odpady nieujęte w innych grupach 

16 01 – zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

(włączając maszyny  pozadrogowe ), odpady  z demontażu, 

przeglądu i konserwacji pojazdów ( z wyłączeniem grup 13 i 14 

podgrup 16 06 i  16 08 ) 

16 01 03 – zużyte opony 

17 – odpady z budowy,  remontów i demontażu  obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 

ziemię z terenów zanieczyszczonych ) 

17 01 -  odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika). 

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów  

17 01 02 – gruz ceglany 

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych  i elementów 

wyposażenia . 

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

17 02 – odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01- drewno 

17 02 02 – szkło 

17 02 03 – tworzywa sztuczne 

17 03 – odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 



17 04 – odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 – aluminium 

17 04 03 – ołów 

17 04 04 – cynk 

17 04 05 – żelazo i stal 

17 04 06 – cyna 

17 04 07 – mieszaniny metali 

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

17 05 – gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 

05 07 

17 06 – materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest 

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 

i 17 06 03 

17 08 – materiały konstrukcyjne zawierające gips 

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01 

17 09 – inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

20- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 

selektywnie 

20 01 – odpady komunalne segregowane i gromadzone 

selektywnie ( z wyłączeniem 15 01) 

20 01 01 – papier i tektura 

20 01 02 – szkło 

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 01 10 – odzież 

20 01 11 – tekstylia 

10 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 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 20 01 19 

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

20 02 – odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy) 

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 – gleba i ziemia , w tym kamienie 

20 02 03 – inne odpady  nieulegające biodegradacji 

20 03 – inne odpady komunalne 

20 03 01 – niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne 

20 03 02 – odpady z targowisk 

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów 

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 



20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach. 

 

5. Przedsiębiorstwo 

Usługowe RS II 

Grażyna Targalska 

95-100 Zgierz, 3-go 

Maja 10 

732-100-

99-07, 

470771118 

5 Wykreślony: 

14.04.2014 

------ 

6. ALBA EKOPLUS  

Sp z o.o. 

41-300 Dąbrowa 

Górnicza ul. 

Starocmentarna 2 

629-23-13-

475 

240131012 

6 Wykreślony: 

18.12.2015 r. 

------- 

7. JUKO SP. Z O.O.                                    97-300 PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI, 

TOPOLOWA 1 

771-26-14-

021 

 

592265429 

7 22.01.2013 r.  15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania 

, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych 

grupach. 

15 01-odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 

gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 – opakowania z drewna 

15 01 04 – opakowania z metali 

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 – opakowania ze szkła 

15 01 09 – opakowania z tekstyliów 

15 01 10
*
- opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lin nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony 

roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne, toksyczne). 

15 01 11
*
 - opakowania z metali  zawierające niebezpieczne 

porowate elementy  wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 

włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi. 

16- odpady nieujęte w innych grupach 

16 01 – zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

(włączając maszyny  pozadrogowe ), odpady  z demontażu, 

przeglądu i konserwacji pojazdów ( z wyłączeniem grup 13 i 

14 podgrup 16 06 i  16 08 ) 

16 01 03 – zużyte opony 

17 – odpady z budowy,  remontów i demontażu  obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 

ziemię z terenów zanieczyszczonych ) 



17 01 -  odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika). 

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów  

17 01 02 – gruz ceglany 

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych  i elementów 

wyposażenia . 

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

17 02 – odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01- drewno 

17 02 02 – szkło 

17 02 03 – tworzywa sztuczne 

17 03 – odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 04 – odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 – aluminium 

17 04 03 – ołów 

17 04 04 – cynk 

17 04 05 – żelazo i stal 

17 04 06 – cyna 

17 04 07 – mieszaniny metali 

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

17 05 – gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 

05 07 

17 06 – materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest 

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 

i 17 06 03 

17 08 – materiały konstrukcyjne zawierające gips  

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01 

17 09 – inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 



20- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 

selektywnie 

20 01 – odpady komunalne segregowane i gromadzone 

selektywnie ( z wyłączeniem 15 01) 

20 01 01 – papier i tektura 

20 01 02 – szkło 

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 01 10 – odzież 

20 01 11 – tekstylia 

10 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 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 20 01 19 

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

20 02 – odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy) 

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 – gleba i ziemia , w tym kamienie 

20 02 03 – inne odpady  nieulegające biodegradacji 

20 03 – inne odpady komunalne 

20 03 01 – niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne 

20 03 02 – odpady z targowisk 

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów 

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach. 

 

8. FCC POLSKA SP. 

Z O.O. 

(zmiana nazwy z 

A.S.A Eko Polska 

Sp. z o.o) 

 

41-800 ZABRZE, 

 LECHA 10 

676-21-57-

648 

357190739 

 

8 28.01.2013 r. 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 lin nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony 

roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne, toksyczne). 

15 01 11
*
 - opakowania z metali  zawierające niebezpieczne 

porowate elementy  wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 

włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi. 

16- odpady nieujęte w innych grupach 

16 01 – zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

(włączając maszyny  pozadrogowe ), odpady  z demontażu, 

przeglądu i konserwacji pojazdów ( z wyłączeniem grup 13 i 



14 podgrup 16 06 i  16 08 ) 

16 01 03 – zużyte opony 

17 – odpady z budowy,  remontów i demontażu  obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 

ziemię z terenów zanieczyszczonych ) 

17 01 -  odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika). 

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów  

17 01 02 – gruz ceglany 

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych  i elementów 

wyposażenia . 

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

17 02 – odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01- drewno 

17 02 02 – szkło 

17 02 03 – tworzywa sztuczne 

17 03 – odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 04 – odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 – aluminium 

17 04 03 – ołów 

17 04 04 – cynk 

17 04 05 – żelazo i stal 

17 04 06 – cyna 

17 04 07 – mieszaniny metali 

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

17 05 – gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 

05 07 

17 06 – materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest 

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 

i 17 06 03 

17 08 – materiały konstrukcyjne zawierające gips 



17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01 

17 09 – inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

20- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 

selektywnie 

20 01 – odpady komunalne segregowane i gromadzone 

selektywnie ( z wyłączeniem 15 01) 

20 01 01 – papier i tektura 

20 01 02 – szkło 

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 01 10 – odzież 

20 01 11 – tekstylia 

10 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 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 20 01 19 

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

20 02 – odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy) 

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 – gleba i ziemia , w tym kamienie 

20 02 03 – inne odpady  nieulegające biodegradacji 

20 03 – inne odpady komunalne 

20 03 01 – niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne 

20 03 02 – odpady z targowisk 

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów 

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 

9. SUEZ Wschód Sp. 

z o.o. 

Lublin ul. 

Ciepłownicza  6, 20-

479 Lublin 

521-27-55-

711, 

012845343 

9 Wykreślony: 

23.05.2018 r. 

---- 

10. REMONDIS SP. Z 

O.O.                                

91-342 ŁÓDŹ, 

ZBĄSZYŃSKA 6                                 

728-01-32-

515 

011089141 

10 10.05.2013 r.   15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania , 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych 

grupach. 

15 01-odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 

gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 – opakowania z drewna 

15 01 04 – opakowania z metali 

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe 



15 01 07 – opakowania ze szkła 

15 01 09 – opakowania z tekstyliów 

15 01 10*- opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lin nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony 

roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne, toksyczne). 

15 01 11* - opakowania z metali  zawierające niebezpieczne 

porowate elementy  wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 

włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi. 

16- odpady nieujęte w innych grupach 

16 01 – zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

(włączając maszyny  pozadrogowe ), odpady  z demontażu, 

przeglądu i konserwacji pojazdów ( z wyłączeniem grup 13 i 14 

podgrup 16 06 i  16 08 ) 

16 01 03 – zużyte opony 

17 – odpady z budowy,  remontów i demontażu  obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 

ziemię z terenów zanieczyszczonych ) 

17 01 -  odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika). 

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów  

17 01 02 – gruz ceglany 

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych  i elementów 

wyposażenia . 

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

17 02 – odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01- drewno 

17 02 02 – szkło 

17 02 03 – tworzywa sztuczne 

17 03 – odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 04 – odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 – aluminium 

17 04 03 – ołów 

17 04 04 – cynk 

17 04 05 – żelazo i stal 



17 04 06 – cyna 

17 04 07 – mieszaniny metali 

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

17 05 – gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 

05 07 

17 06 – materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest 

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 

i 17 06 03 

17 08 – materiały konstrukcyjne zawierające gips 

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01 

17 09 – inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

20- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 

selektywnie 

20 01 – odpady komunalne segregowane i gromadzone 

selektywnie ( z wyłączeniem 15 01) 

20 01 01 – papier i tektura 

20 01 02 – szkło 

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 01 10 – odzież 

20 01 11 – tekstylia 

10 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 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 20 01 19 

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

20 02 – odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy) 

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 – gleba i ziemia , w tym kamienie 

20 02 03 – inne odpady  nieulegające biodegradacji 

20 03 – inne odpady komunalne 

20 03 01 – niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne 

20 03 02 – odpady z targowisk 

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów 

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach. 

 

11. WYÓZ 95- 070 947-000- 11 Wykreślony: ------- 



NIECZYSTOSCI 

STAŁYCH I 

PŁYNNYCH 

PROFESIONAL  

Sławomir 

Potorczyk 

ALEKSANDRÓW 

ŁÓDZKI,  

PIŁSUDSKIEGO 

JÓZEFA MARSZ. 6/8 

06-11 

470543966 

01.04.2019 r.  

12. Zakład Robót 

Sanitarnych 

"Sanator" Sp. z o.o 

95-070 RĄBIEŃ, 

PAŃSKA 68/70     

726-037-

83-48 

004342602 

12 Wykreślony: 

31.12.2020 r.  

-------- 

13.  „TRANS-TOM” 

Tomasz Zenon 

Pietysz 

 

ul. Podchorążych 12 

lok. 22 

80-298 Gdańsk 

042 684 28 

27 

603-200-

502 

13 09.12.2021 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania , 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych 

grupach. 

15 01- odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 

gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 - opakowania z drewna 

15 01 04 - opakowania z metali 

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 - opakowania ze szkła 

15 01 09 - opakowania z tekstyliów 

15 02 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i 

ubrania ochronne 

15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 

15 02 02 

16 - odpady nieujęte w innych grupach 

16 01 - Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy 

(włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, 

przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 

oraz podgrup 16 06 i 16 08) 

16 01 03 - Zużyte opony 

16 81 - Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń 

losowych 

16 81 02 - Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 

16 82 - Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych  

16 82 02 - Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 

17 - odpady z budowy,  remontów i demontażu  obiektów 



budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 

ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

17 01 -  odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

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 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg  

17 01 82 - Inne nie wymienione odpady 

17 02 - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01- drewno 

17 02 02 - szkło 

17 02 03 - tworzywa sztuczne 

17 03 - odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

17 03 80 - Odpadowa papa  

17 04 - odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 - aluminium 

17 04 05 - żelazo i stal 

17 04 07 - mieszaniny metali 

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

17 05 - Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych oraz urobek  

z pogłębiania) 

17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03 

17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 

05 

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 

17 05 07 

17 08 - materiały konstrukcyjne zawierające gips 

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01 



17 09 - inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  

20- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 

selektywnie 

20 01 - odpady komunalne segregowane i gromadzone 

selektywnie ( z wyłączeniem 15 01) 

20 01 01 - papier i tektura 

20 01 02 - szkło 

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 01 10 - odzież 

20 01 11 - tekstylia 

20 01 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 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 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

20 02 - odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy) 

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 - gleba i ziemia , w tym kamienie 

20 02 03 - inne odpady  nieulegające biodegradacji 

20 03 - inne odpady komunalne 

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

20 03 02 - odpady z targowisk 

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów 

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach. 

14. FBSerwis SA ul. Siedmiogrodzka 9, 22 623 63 14 11.02.2022 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury 



01-204 Warszawa 80 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 - opakowania z drewna 

15 01 04 - opakowania z metali 

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 - opakowania ze szkła 

15 01 09 - opakowania z tekstyliów 

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 

włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

16 01 03 - Zużyte opony 

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów  

17 01 02 - gruz ceglany 

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych  i elementów 

wyposażenia 

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

17 02 01 - drewno 

17 02 02 - szkło 

17 02 03 - tworzywa sztuczne 

17 03 02 - mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 

01 

17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 – aluminium 

17 04 03 – ołów 

17 04 04 - cynk 

17 04 05 - żelazo i stal 

17 04 06 - cyna 

17 04 07 - mieszaniny metali 

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

17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 

05 07 

17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 

17 06 03 

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 

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 01 23* - urządzenia zawierające freony 

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne 

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 28  - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice inne niż wymienione  

w 20 01 27 

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 

oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21  

i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

20 01 39 - tworzywa sztuczne 

20 01 40 - metale 



20 01 41 - odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki 

wentylacyjne) 

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie 

20 02 03 - inne odpady  nieulegające biodegradacji 

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

20 03 02 - odpady z targowisk 

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów 

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach. 

15. PreZero Bałtycka 

Energia sp. z o.o.   

 

ul. Zawodzie 5, 02-

981 Warszawa 

 

 15 25.02.2022 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 - opakowania z drewna 

15 01 04 - opakowania z metali 

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 - opakowania ze szkła 

15 01 09 - opakowania z tekstyliów 

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 

włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

16 01 03 - Zużyte opony 

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów  

17 01 02 - gruz ceglany 

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych  i elementów 

wyposażenia 

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 



17 02 01 - drewno 

17 02 02 - szkło 

17 02 03 - tworzywa sztuczne 

17 03 02 - mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 

01 

17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 – aluminium 

17 04 03 – ołów 

17 04 04 - cynk 

17 04 05 - żelazo i stal 

17 04 06 - cyna 

17 04 07 - mieszaniny metali 

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

17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 

05 07 

17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 

17 06 03 

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 

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 01 23* - urządzenia zawierające freony 

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne 

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 28  - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice inne niż wymienione  



w 20 01 27 

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 

oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21  

i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

20 01 39 - tworzywa sztuczne 

20 01 40 - metale 

20 01 41 - odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki 

wentylacyjne) 

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie 

20 02 03 - inne odpady  nieulegające biodegradacji 

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

20 03 02 - odpady z targowisk 

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów 

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach. 

 


