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REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY BABOSZEWO 

 

Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. 
ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 567-000-41-26 

Numer rejestrowy 1 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

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 
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 
16 02 11* – zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 
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16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (5) 
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 ze 
zużytych urządzeń  
16 02 16 – elementy usunięte ze zużytych urządzeń innych 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 alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03) 
16 06 05 –  inne baterie i akumulatory 
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 02 04* – odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady 
kolejowe) 
17 03 80 – odpadowa papa 
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz 
17 04 02 – aluminium 
17 04 03 – ołów 
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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 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03  
17 08 02 – materiały budowlane 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 (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 10 25 
20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 
zawierające substancje niebezpieczne 
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 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 
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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 niesortowane baterie i 
akumulatory zawierające 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 (1) 
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 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 

Data wpisu 23.01.2012 r. 
Data zmiany 30.01.2013 r., 02.12.2021 r., 21.11.2022 r. 
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Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

BŁYSK Bis Sp. z o. o.  
ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 757-143-36-35 

Numer rejestrowy 2 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

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 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I  
i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 
15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi 
pojemnikami ciśnieniowymi 
16 01 03 - zużyte opony 
16 01 19 – tworzywa sztuczne 
16 01 20 – szkło 
16 02 11* – zużyte urządzenia zawierające freon, HCFC, HFC 
16 01 16 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione  
w 16 02 15 
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 
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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 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 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 z 17 05 07 
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontu 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 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 
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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 (1) 
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 99 
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 

Data wpisu 28.03.2012 r. 
Data zmiany 06.02.2013 r., 21.03.2013 r., 20.10.2016 r., 21.06.2019 r. 
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Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 774-223-34-99 

Numer rejestrowy 3 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 
15 01 03 – opakowania z drewna 
15 01 04 – opakowania z metali 
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe 
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe 
15 01 07 – opakowania ze szkła 
15 01 09 – opakowania z tekstyliów 
15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I  
i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 
15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi 
pojemnikami ciśnieniowymi 
16 01 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 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 
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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 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony z 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 (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 
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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 (1) 
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
20 01 37* – drewno zawierające substancje niebezpieczne 
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37 
20 01 39 – tworzywa sztuczne 
20 01 40 – metale 
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych 
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie 
20 02 03 – inne odpady 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 



Strona 11 z 33 
 

Data wpisu 11.06.2012 r. 
Data zmiany 12.12.2012 r., 09.03.2017 r., 11.08.2021 r. 

Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

MPK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka – wykreślono  
z dniem 12.08.2013 r.  

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 758-211-70-04 

Numer rejestrowy 4 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

- 

Data wpisu 16.07.2012 r. 
Data zmiany - 
Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

SITA POLSKA Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa – 
wykreślono z dniem 20.06.2016 r. 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 526-002-91-73 

Numer rejestrowy 5 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

- 

Data wpisu 16.10.2012 r. 
Data zmiany - 

Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.  
ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 774-268-91-01 

Numer rejestrowy 6 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

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 
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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 
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 
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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 (1) 
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 99 
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 

Data wpisu 23.10.2012 r. 
Data zmiany - 

Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

„EKO-MAZ” Sp. z o.o.  
ul. Gierzyńskiego 17, 09-407 Płock 
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Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 774-233-00-21 

Numer rejestrowy 7 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

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 
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 (n. 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 
16 01 99 – inne niewymienione odpady 
16 02 11* – zużyte urządzenia zawierające freon, HCFC, HFC 
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 w 16 02 09 do 16 02 13 
16 03 03* – nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
16 03 04 – nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03,  
16 03 80 
16 03 05* – organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
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16 03 06 – organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 
16 03 80 – produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 
spożycia 
16 05 06* – chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 
chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny 
chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 
16 05 07* – zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 
niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 
16 05 08* – zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje 
niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 
16 05 09 – zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 
lub 16 05 08 
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 
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 01 – drewno 
17 02 02 – szkło 
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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 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 07* – tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje 
niebezpieczne 
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony z 17 05 07 
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 01* – materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi 
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 
17 09 02* – odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB 
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(np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny 
podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) 
17 09 03* – inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady 
zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
19 01 02 – złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych 
19 01 11* – żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje 
niebezpieczne 
19 01 12 – żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 
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 
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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 (1) 
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 99 
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 

Data wpisu 26.10.2012 r. 
Data zmiany 25.02.2013 r. 
Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

„CZYŚCIOCH” Sp. z o.o., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok – 
wykreślono z dniem 07.07.2016 r. 
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Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 542-100-52-56 

Numer rejestrowy 8 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

- 

Data wpisu 06.11.2012 r. 
Data zmiany 08.10.2013 r. 
Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

Ziemia Polska Sp. z o.o., ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów 
Mazowiecki – wykreślono z dniem 31.12.2019 r. 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 118-196-54-04 

Numer rejestrowy 9 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

- 

Data wpisu 14.11.2012 r. 
Data zmiany 02.05.2013 r. 

Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

REMONDIS Sp. z o.o.  
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 728-013-25-15 

Numer rejestrowy 10 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

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  
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i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne) 
15 01 11* – opakowania z metali zawierające porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi 
pojemnikami ciśnieniowymi 
16 01 03 – zużyte opony 
16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 
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 02 01 – drewno 
17 02 02 – szkło 
17 02 03 – tworzywa sztuczne 
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 
w 17 08 01 
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
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 
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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 01 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 (1) 
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione 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 99 
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 
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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 

Data wpisu 05.12.2012 r. 
Data zmiany - 
Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o.o., ul. 
Szkolna 16, 09-450 Wyszogród – wykreślono z dniem 13.11.2020 r. 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 774-002-16-46 

Numer rejestrowy 11 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

- 

Data wpisu 19.12.2012 r. 
Data zmiany - 
Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

Sylwester Morka, Stary Lubiel 9, 07-207 Rząśnik – wykreślono  
z dniem 16.06.2014 r. 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 762-107-84-91 

Numer rejestrowy 12 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

- 

Data wpisu 05.12.2013 r. 
Data zmiany - 
Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

P.H.U. „POL-MAR” Mariusz Napiórkowski, Ilinko 11, 09-100 Płońsk – 
wykreślono z dniem 04.05.2015 r. 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 567-132-63-00 
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Numer rejestrowy 13 
Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

- 

Data wpisu 01.09.2014 r. 
Data zmiany - 
Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

CARBON-ŁĘG Spółka z o.o. 
Łęg Kościelny 19a, 09-210 Drobin  

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 521-367-11-69 

Numer rejestrowy 14 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

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 
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 
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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 – odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie 
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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 
16 01 03 – zużyte opony 
16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 
16 06 05 – Inne baterie i akumulatory 
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 niewymienione odpady 
17 02 01 – drewno 
17 02 02 – szkło 
17 02 03 – tworzywa sztuczne 
17 03 02 – mieszanki bitumiczne inny niż wymieniony w 17 03 01 
17 03 80 – odpadowa papa 
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz 
17 04 02 – aluminium 
17 04 03 – ołów 
17 04 04 – cynk 
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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 z 17 05 07 
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
17 08 02 – materiały budowlane 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 

Data wpisu 12.04.2016 r. 
Data zmiany - 
Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

ALBA Południe Sp. z o.o., ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa 
Górnicza – wykreślono z dniem 02.03.2020 r. 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 626-001-93-76 

Numer rejestrowy 15 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

- 

Data wpisu 18.06.2019 r. 
Data zmiany - 
Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

ALBA Ekoplus Sp. z o.o.,  ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa 
Górnicza – wykreślono z dniem 02.03.2020 r. 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 629-231-34-75 

Numer rejestrowy 16 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

- 

Data wpisu 18.06.2019 r. 
Data zmiany - 
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Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

ECO-SPEED Leszek Bogdański 
Kominy 6a, 87-300 Brodnica  

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 712-127-98-32 

Numer rejestrowy 17 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały 
filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte 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 lub nimi zanieczyszczone 
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 użytku 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 
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 
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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 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 08 – materiały budowlane zawierające gips 
17 08 02 – materiały budowlane 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  
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(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 23* – urządzenia zawierające freony 
20 01 31* –leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31 
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 składniki5) 
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 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 – 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 
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20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

Data wpisu 09.11.2020 r. 
Data zmiany - 

Firma, oznaczenie siedziby i adres  
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

ECOVIR Sp. z o.o.                                                    
Ul. Jana Pawła II 36, 09-228 Ligowo 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 776-170-46-81 

Numer rejestrowy 18 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały 
filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte 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 lub nimi zanieczyszczone 
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 użytku 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 
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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 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 08 – materiały budowlane zawierające gips 
17 08 02 – materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione  
w 17 08 01 
17 09 – inne odpady z budowy, remontów i demontażu 
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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 23* – urządzenia zawierające freony 
20 01 31* –leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31 
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 składniki5) 
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 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 – 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 
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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 

Data wpisu 09.11.2020 r. 
Data zmiany - 


