
 

Rejestr działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

na terenie miasta Legnicy  
 

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

Numer identyfikacji podatkowej 
(NIP) 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych Numer 
rejestrow
y 

Data wpisu/ 
zmiany we 
wpisie do 
rejestru 
działalności 
regulowanej  

1. Zakład Pielęgnacji Zieleni  

Andrzej Łupkowski 

ul. Jaworzyńska 63/4 

59-220 Legnica 

691-125-76-81 
 

papier i tektura – kod 20 01 01, 

szkło – kod  20 01 02, 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia – kod 20 01 11, 

drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38, 

tworzywa sztuczne – kod 20 01 39, 

metale  - kod 20 01 40, 

środki ochrony roślin  inne niż wymienione  w 20 01 19 – 

 kod  20 01 80, 

odpady ulegające biodegradacji – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne – kod 20 03 

01 

odpady z oczyszczania ulic i placów – kod 20 03 03, 

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07, 

odpady komunalne  niewymienione w innych podgrupach – 

kod 20 03 99. 

 

 
 
 
 

1 

Wpisano do 
rejestru w dniu 
10.01.2012 r. 
Wykreślono z 
rejestru w dniu 
17.04.2015 r. 

2.  
Zakład Ochrony Zieleni „EKOLEG” 

Stanisław Kraśnicki 

ul. Kobylińska 3 

59-220 Legnica 

 
691-000-26-48 

 

odpady ulegające biodegradacji – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03, 

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – 

kod 20 03 99. 

 

 
2 

Wpisano do 
rejestru w dniu 
28.02.2012 r. 
Wykreślono z 
rejestr w dniu 
02.03.2017 r. 

3. Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe 

„COM-D”  Sp. z o. o. ,ul. Poniatowskiego 25  

59 – 400 Jawor 

695-000-17-73 opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02, 

opakowania z drewna – kod 15 01 03,opakowania z metali – 

kod 15 01 04,opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 

05,zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

3 Wpisano do 
rejestru w dniu 
02.04.2012 r. 
Zmiany we 
wpisie dokonano 



 

 opakowania ze szkła – kod 15 01 07, 

opakowania z tekstyliów – kod 15 01 09, 

opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych  lub nimi zanieczyszczone   ( np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i 

toksyczne) – kod 15 01 10*, 

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie 

z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – kod 15 01 11*, 

zużyte opony – kod 16 01 03, 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów- 

kod 17 01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia – kod 17 01 03, 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 – kod 17 01 07, 

odpady z remontów i przebudowy dróg – kod 17 01 81, 

drewno – kod 17 02 01, 

szkło – kod 17 02 02, 

tworzywa sztuczne – 17 02 03, 

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

odpadowa papa – kod 17 03 80, 

miedź, brąz, mosiądz – kod 17 04 01, 

aluminium – kod 17 04 02, 

ołów – kod 17 04 03, 

cynk – kod 17 04 04, 

żelazo i stal – kod  17 04 05, 

cyna – kod 17 04 06, 

mieszaniny metali – kod 17 04 07,  

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

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

03 – kod 17 05 04, 

tłuczeń torowy ( kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 – 

kod 17 05 08, 

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

03 – kod 17 06 04, 

materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w 17 08 01 – kod 17 08 02, 

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – kod 17 09 04,  

papier i tektura – kod 20 01 01, 

w dniu 
16.01.2013 r, 
22.04.2013 r. 



 

szkło – kod  20 01 02, 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia – kod 20 01 11, 

rozpuszczalniki – 20 01 13*, 

kwasy – 20 01 14*, 

alkalia – kod 20 01 15*, 

odczynniki fotograficzne – 20 01 17*, 

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) – 20 01 19*, 

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – kod 20 

01 21* 

urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 

oleje i tłuszcze jadalne – 20 01 25, 

oleje i tłuszcze  inne niż wymienione w 20 01 25 – kod 20 01 

26*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 27*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 – kod 20 01 28, 

detergenty zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 29*, 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30, 

leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod 20 01 31*, 

leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod 20 01 32, 

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 33*, 

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 – kod 

20 01 34, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki – kod 20 01 35*, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21,  20 01 23 i 20 01 35* - kod 20 01 36, 

drewno zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 37*, 

drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38, 

tworzywa sztuczne – kod 20 01 39, 

metale  - kod 20 01 40, 

odpady zmiotek wentylacyjnych – kod 20 01 41, 

środki ochrony roślin  inne niż wymienione  w 20 01 19 –kod  

20 01 80, 

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 



 

kod 20 01 99, 

odpady ulegające biodegradacji – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kod 20 03 

01, 

odpady z targowisk – kod 20 03 02, 

odpady z oczyszczania ulic i placów – kod 20 03 03, 

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości – kod 20 03 04, 

odpady ze studzienek kanalizacyjnych – 20 03 06,  

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07, 

odpady komunalne  niewymienione w innych podgrupach – 

kod 20 03 99. 

 

4. REMONDIS Legnica Sp. z o.o. 

ul. Legnicka 14 

59-216 Kunice 

 

691-216-73-13 papier i tektura – kod 20 01 01, 

szkło – kod  20 01 02, 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia – kod 20 01 11, 

rozpuszczalniki – kod  20 01 13*, 

kwasy – kod 20 01 14*, 

alkalia – kod 20 01 15*, 

odczynniki fotograficzne – kod 20 01 17*, 

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – kod 20 01 19*,  

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – kod 20 

01 21*,  

urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 

oleje i tłuszcze jadalne – kod 20 01 25, 

oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 – kod 20 01 

26*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne – kod  20 01 27*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 – kod 20 01 28, 

detergenty zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 

29*, 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30, 

leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod 20 01 31, 

leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod 20 01 32, 

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 – 

4 Wpisano do 
rejestru w dniu 
27.04.2012 r. 
Zmiany we 
wpisie do 
rejestru 
dokonano w 
dniach: 
31.01.2014 r. 
02.02.2016 r. 
22.09.2016 r. 
Wykreślono z 
rejestru w dniu 
11.07.2017 r. 



 

kod 20 01 33*, 

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 – kod 

20 01 34, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki – kod 20 01 35*, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – kod 20 01 36, 

drewno zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 37*, 

drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38, 

tworzywa sztuczne – kod 20 01 39, 

metale  - kod 20 01 40, 

odpady zmiotek wentylacyjnych – kod 20 01 41, 

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod 

20 01 80, 

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 

kod 20 01 99, 

odpady ulegające biodegradacji – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kod 20 03 

01, 

odpady z targowisk – kod 20 03 02, 

odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03, 

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości – kod 20 03 04, 

odpady ze studzienek kanalizacyjnych – kod 20 03 06, 

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07, 

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – 

kod 20 03 99. 

zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne – kod 17 

01 06*, 

drewno – kod 17 02 01, 

szkło – kod 17 02 02, 

tworzywa sztuczne – 17 02 03,  

miedź, brąz, mosiądz – kod 17 04 01, 

aluminium – kod 17 04 02, 

ołów – kod 17 04 03, 

cynk – kod 17 04 04, 

żelazo i stal – kod 17 04 05, 

cyna – kod 17 04 06, 



 

mieszaniny metali – kod 17 04 07, 

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

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  - kod 17 09 04, 

zużyte opony – kod 16 01 03,  

opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02, 

opakowania z drewna – kod 15 01 03, 

opakowania z metali – kod 15 01 04, 

opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05, 

zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

opakowania ze szkła – kod 15 01 07, 

opakowania z tekstyliów – kod 15 01 09, 

opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i 

toksyczne) – kod 15 01 10*, 

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie 

z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – kod 15 01 11*. 

5. SIMEKO Sp. z o. o.  

ul. Karola Miarki 42 

58 – 500 Jelenia Góra 

611-24-85-951 opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02 

opakowania z drewna – kod 15 01 03 

opakowania z metali – kod 15 01 04 

opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05 

zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06 

opakowania ze szkła – kod 15 01 07 

opakowania z tekstyliów – kod 15 01 09 

opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – kod 15 01 10 

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie 

z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – kod 15 01 11, 

papier i tektura – kod 20 01 01, 

szkło – kod  20 01 02, 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia – kod 20 01 11, 

rozpuszczalniki – kod 20 01 13*, 

kwasy – kod 20 01 14*, 

alkalia – kod 20 01 15*, 

odczynniki fotograficzne – kod 20 01 17*, 

środki ochrony roślin - kod 20 01 19*, 

5 Wpisano do 
rejestru w dniu 
27.04.2012 r. 
Zmiany w 
rejestrze 
dokonano w dniu 
06.12.2016 r. 



 

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – kod 20 

01 21*, 

urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 

oleje i tłuszcze jadalne – kod 20 01 25, 

oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 – kod 20 01 

26*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje , lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 27, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje , lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27 – kod 20 01 28, 

detergenty zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 

29*, 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30, 

leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod 20 01 31, 

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

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wym. W 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 oraz niesortowane 

baterie i akumulatory zawierające te baterie – kod 20 01 33*,  

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 – kod 

20 01 34, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – kod 20 01 36, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki – kod 20 01 35, 

drewno zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 37, 

inne drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38, 

tworzywa sztuczne – kod 20 01 39, 

metale  - kod 20 01 40, 

odpady zmiotek wentylacyjnych – kod 20 01 41, 

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod 

20 01 80, 

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 

kod 20 01 99, 

odpady ulegające biodegradacji – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne – kod 20 03 

01, 

odpady z targowisk – kod 20 03 02, 

odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03 

odpady ze studzienek kanalizacyjnych – kod 20 03 06, 

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 



 

gromadzenia nieczystości – kod 20 03 04, 

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07, 

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – 

kod 20 03 99. 

 

6. Legnickie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

ul. Nowodworska 60 

691-020-39-67 papier i tektura – kod 20 01 01, 

szkło – kod  20 01 02, 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia – kod 20 01 11, 

rozpuszczalniki – kod 20 01 13*, 

kwasy – kod 20 01 14*, 

alkalia – kod 20 01 15*, 

odczynniki fotograficzne – kod 20 01 17*, 

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności  (bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) – kod 20 01 

19*, 

lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć – kod 20 

01 21*, 

urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 

oleje i tłuszcze jadalne – kod 20 01 25, 

oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 – kod 20 01 

26*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje , lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 27*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje , lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27 – kod 20 01 28, 

detergenty zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 

29*, 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30, 

leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod 20 01 31*, 

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

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wym. w 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 oraz niesortowalne 

baterie i akumulatory zaw. te baterie - kod 20 01 33*, baterie i 

akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 – kod 20 01 34, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki – kod 20 01 35*, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – kod 20 01 36, 

drewno zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 37*, 

inne drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38, 

6 Wpisano do 
rejestru w dniu 
22.05.2012 r. 
Zmiany w 
rejestrze 
dokonano w dniu 
22.01.2013 r. 



 

tworzywa sztuczne – kod 20 01 39, 

metale  - kod 20 01 40, 

odpady zmiotek wentylacyjnych – kod 20 01 41, 

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod 

20 01 80, 

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 

kod 20 01 99, 

odpady ulegające biodegradacji – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kod 20 03 

01, 

odpady z targowisk – kod 20 03 02, 

odpady z czyszczenia ulic i placów - kod  

odpady ze studzienek kanalizacyjnych – kod 20 03 06, 

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości – kod 20 03 04, 

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07, 

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – 

kod 20 03 99. 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 

kod 17 01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia – kod 17 01 03, 

zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne – kod 17 

01 06*, 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 – kod 17 01 07, 

usunięte tynki, tapety, okleiny itp.- kod 17 01 80, 

odpady z remontów i przebudowy dróg – kod 17 01 81, 

inne niewymienione odpady – kod 17 01 82, 

drewno – kod 17 02 01, 

szkło – kod 17 02 02, 

tworzywa sztuczne – 17 02 03,  

odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe) – kod 17 02 04*, 

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

odpadowa papa – kod 17 03 80, 



 

miedź, brąz, mosiądz – kod 17 04 01, 

aluminium – kod 17 04 02, 

ołów – kod 17 04 03, 

cynk – kod 17 04 04, 

żelazo i stal – kod 17 04 05, 

cyna – kod 17 04 06, 

mieszaniny metali – kod 17 04 07, 

odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

– kod 17 04 09*, 

kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje 

niebezpieczne – kod 17 04 10*, 

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

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

03 – kod 17 05 04,  

urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 – kod 

17 05 06, 

tłuczeń torowy ( kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 – 

kod 17 05 08, 

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

03 – kod 17 06 04, 

materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w 17 08 01 – kod 17 08 02, 

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  - kod 17 09 04, 

zużyte opony – kod 16 01 03, 

opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02, 

opakowania z drewna – kod 15 01 03, 

opakowania z metali – kod 15 01 04, 

opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05, 

zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

opakowania ze szkła – kod 15 01 07, 

opakowania z tekstyliów – kod 15 01 09, 

opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i 

toksyczne) – kod 15 01 10, 

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie 

z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – kod 15 01 11, 

7 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne 

„SADY DOLNE” Sp. z o.o. 

614-10-00-092 
 

opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod  15 01 02, 

opakowania z drewna  – kod 15 01 03, 

7 Wpisano do 
rejestru w dniu 
03.07.2012 r. 



 

Sady Dolne 16 

59-420 Bolków 

 

opakowania z metali  – kod 15 01 04, 

opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05, 

 zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

opakowania ze szkła – kod 15 01 07, 

opakowania z tekstyliów – kod 15 01 09, 

opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych  lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i 

toksyczne) – kod 15 01 10*,  

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie 

z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – kod 15 01 11*, 

zużyte opony – kod 16 01 03, 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 

kod 17 01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia – kod 17 01 03, 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 – kod 17 01 07, 

drewno – kod 17 02 01, 

szkło – kod 17 02 02, 

tworzywa sztuczne – 17 02 03,  

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

miedź, brąz, mosiądz – kod 17 04 01, 

aluminium – kod 17 04 02, 

ołów – kod 17 04 03, 

cynk – kod 17 04 04, 

żelazo i stal – kod 17 04 05, 

cyna – kod 17 04 06, 

mieszaniny metali – kod 17 04 07, 

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

tłuczeń torowy ( kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07- 

kod 17 05 08, 

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

03 – kod 17 06 04, 

materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w 17 08 01 – kod 17 08 02, 

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  - kod 17 09 04, 

papier i tekstura – kod 20 01 01, 

szkło– kod 20 01 02, 

Zmiany we 
wpisie dokonano 
w dniu 
10.01.2013 r. 
Wykreślono z 
rejestru w dniu 
01.07.2013 r. 



 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia  – kod 20 01 11, 

rozpuszczalniki – 20 01 13*, 

kwasy – 20 01 14*, 

alkalia – kod 20 01 15*, 

odczynniki fotograficzne – 20 01 17*, 

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) – 20 01 19*, 

lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć  – kod 

20 01 21*, 

urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 

oleje i tłuszcze jadalne – 20 01 25, 

oleje i tłuszcze  inne niż wymienione w 20 01 25 – kod 20 01 

26*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 27*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje , lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27 – kod 20 01 28, 

detergenty zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 

29*, 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30, 

leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod 20 01 31*, 

leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod 20 01 32, 

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 33*, 

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

20 01 34, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki  - kod 20 01 35*,  

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35, – kod 20 01 36, 

drewno zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 37*, 

drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38, 

tworzywa sztuczne  – kod 20 01 39, 

metale  – kod 20 01 40, 

odpady zmiotek wentylacyjnych  – kod 20 01 41, 

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod 

20 01 80, 

inne  niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny  - 



 

kod 20 01 99, 

odpady ulegające biodegradacji  – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  – kod 20 03 

01, 

odpady z targowisk  – kod 20 03 02, 

odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03, 

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości – kod 20 03 04, 

odpady ze studzienek kanalizacyjnch – kod 20 03 06, 

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07,  

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach  – 

kod 20 03 99, 

 

8 ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach 

ul. Piastowska 38 

47-303 Krapkowice 

527-20-98-636 opakowania z papieru i tekstury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod  15 01 02, 

opakowania z drewna  – kod 15 01 03, 

opakowania z metali  – kod 15 01 04, 

opakowania wielo materiałowe – kod 15 01 05, 

zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

opakowania ze szkła – kod 15 01 07, 

opakowania z tekstyliów – kod 15 01 09, 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 

kod 17 01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia – kod 17 01 03, 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 – kod 17 01 07, 

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

inne niewymienione odpady – kod 17 01 82, 

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

04 – kod 17 05 04, 

papier i tektura – kod 20 01 01, 

szkło– kod 20 01 02, 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia  – kod 20 01 11, 

rozpuszczalniki – 20 01 13*, 

kwasy – 20 01 14*, 

alkalia – 20 01 15*, 

8 Wpisano do 
rejestru w dniu 
15.10.2012 r. 
Zmiany we 
wpisie dokonano 
w dniu 27.10. 
2015 r. 
Wykreślono z 
rejestru w dniu 
25.04.2018 r. 



 

odczynniki fotograficzne – 20 01 17*, 

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) – 20 01 19*, 

lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć  – kod 

20 01 21*, 

urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 

oleje i tłuszcze jadalne – 20 01 25, 

oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione w 20 01 25 – kod 

20 01 26*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 27*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje , lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27 – kod 20 01 28, 

detergenty zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 29*, 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30, 

leki cytotoksyczne i cytostatyczne – 20 01 31*, 

leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod 20 01 32, 

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie 

sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie – 20 01 

33*, 

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

20 01 34, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki  - kod 20 01 35*,  

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35, – kod 20 01 36, 

drewno zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 37*, 

drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38, 

tworzywa sztuczne  – kod 20 01 39, 

metale  – kod 20 01 40, 

odpady zmiotek wentylacyjnych  – kod 20 01 41, 

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod 

20 01 80, 

inne  nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny  - 

kod 20 01 99, 

odpady ulegające biodegradacji  – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne  – kod 20 03 

01, 

odpady z targowisk – kod 20 03 02, 



 

odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03, 

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości – kod 20 03 04, 

odpady ze studzienek kanalizacyjnch – kod 20 03 06, 

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07,  

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach  – 

kod 20 03 99. 

 

9 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 

Sp. z o. o. 

ul. Rynek 28 

59-300 Lubin 

692-10-11-467 opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod  15 01 02, 

opakowania z drewna  – kod 15 01 03, 

opakowania z metali  – kod 15 01 04, 

opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05, 

zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

opakowania ze szkła – kod 15 01 07, 

opakowania z tekstyliów – kod 15 01 09, 

opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych  lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i 

toksyczne) – kod 15 01 10*,  

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienie konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie 

z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – kod 15 01 11*, 

zużyte opony – kod 16 01 03,  

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 

kod 17 01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia – kod 17 01 03, 

zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne – kod 17 

01 06*, 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 – kod 17 01 07, 

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

odpady z remontów i przebudowy dróg – kod 17 01 81, 

inne niewymienione odpady – kod 17 01 82, 

drewno – kod 17 02 01, 

szkło – kod 17 02 02, 

tworzywa sztuczne – 17 02 03,  

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

9 Wpisano do 
rejestru w dniu 
31.10.2012 r.  



 

odpadowa papa – kod 17 03 80, 

żelazo i stal – kod 17 04 05, 

odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

– kod 17 04 09*, 

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

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

03- kod 17 05 04, 

urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 – kod 

17 05 06,  

tłuczeń torowy ( kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 – 

kod 17 05 08, 

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

03 – kod 17 06 04, 

materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w 17 08 01 – kod 17 08 02,  

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – kod 17 09 04, 

papier i tektura – kod 20 01 01, 

szkło– kod 20 01 02, 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia  – kod 20 01 11, 

rozpuszczalniki – 20 01 13*, 

alkalia – 20 01 14*, 

odczynniki fotograficzne – 20 01 17*, 

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) – 20 01 19*, 

lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć  – kod 

20 01 21*, 

urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 

oleje i tłuszcze jadalne – 20 01 25, 

oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione w 20 01 25 – kod 

20 01 26*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 27*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje , lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27 – kod 20 01 28, 

detergenty zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 29*, 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30, 

leki cytotoksyczne i cytostatyczne – 20 01 31*, 

leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod 20 01 32, 

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 33*, 

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

20 01 34, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki  - kod 20 01 35*,  

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35, – kod 20 01 36, 

drewno zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 37*, 

drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38, 

tworzywa sztuczne  – kod 20 01 39, 

metale  – kod 20 01 40, 

odpady zmiotek wentylacyjnych  – kod 20 01 41, 

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod 

20 01 80, 

inne  nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny  - 

kod 20 01 99, 

odpady ulegające biodegradacji  – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  – kod 20 03 

01, 

odpady z targowisk – kod 20 03 02, 

odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03, 

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości – kod 20 03 04, 

odpady ze studzienek kanalizacyjnch – kod 20 03 06, 

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07,  

odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach  – 

kod 20 03 99. 

 

 

10 FBSerwis Wrocław Sp. z o. o. 

z/s w Bielanach Wrocławskich 

ul. Atramentowa 10 

55-040 Kobierzyce 

898-10-05-431 
 

opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod  15 01 02, 

opakowania z drewna  – kod 15 01 03, 

opakowania z metali  – kod 15 01 04, 

opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05, 

 zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

opakowania ze szkła – kod 15 01 07, 

opakowania z tekstyliów – kod 15 01 09, 

opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych  lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami 

10 Wpisano do 
rejestru w dniu 
30.11.2012 r. 
Zmiany we 
wpisie dokonano 
w dniu 
16.04.2014 r. 
Zmiany we 
wpisie dokonano 
w dniu  



 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i 

toksyczne) – kod 15 01 10*,  

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienie konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie 

z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – kod 15 01 11*, 

zuzyte opony – kod 16 01 03, 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 

kod 17 01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia – kod 17 01 03, 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 – kod 17 01 07, 

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

odpady z remontów i przebudowy dróg – kod 17 01 81, 

inne niewymienione odpady – kod 17 01 82, 

drewno – kod 17 02 01, 

szkło – kod 17 02 02, 

tworzywa sztuczne – 17 02 03, 

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

odpadowa papa – kod 17 03 80, 

miedź, brąz, mosiądz – kod 17 04 01, 

aluminium – kod 17 04 02, 

ołów – kod 17 04 03, 

cynk – kod 17 04 04, 

żelazo i stal – kod 17 04 05, 

cyna – kod 17 04 06, 

mieszaniny metali – kod 17 04 07,  

odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

– kod 17 04 09*, 

kable zawierające ropę naftową, smołę, lub inne substancje 

niebezpieczne – kod 17 04 10*, 

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

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

03- kod 17 05 04, 

tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 – 

kod 17 05 08, 

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

03 – kod 17 06 04, 

materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w 17 08 01 – kod 17 08 02,  

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

30.10.2017 
r.(zmiana nazwy 
firmy na 
FBSerwis 
Wrocław Sp. z o. 
o.) 



 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – kod 17 09 04, 

papier i tektura – kod 20 01 01, 

szkło– kod 20 01 02, 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia  – kod 20 01 11, 

rozpuszczalniki – 20 01 13*, 

kwasy – 20 01 14*, 

alkalia – kod 20 01 15*, 

odczynniki fotograficzne – 20 01 17*, 

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) – 20 01 19*, 

lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć  – kod 

20 01 21*, 

urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 

oleje i tłuszcze jadalne – 20 01 25, 

oleje i tłuszcze  inne niż wymienione w 20 01 25 – kod 20 01 

26*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 27*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje , lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27 – kod 20 01 28, 

detergenty zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 29*, 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30, 

leki cytotoksyczne i cytostatyczne – 20 01 31*, 

leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod 20 01 32, 

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 33*, 

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

20 01 34, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki  - kod 20 01 35*,  

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35, – kod 20 01 36, 

drewno zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 37*, 

drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38, 

tworzywa sztuczne  – kod 20 01 39, 

metale  – kod 20 01 40, 

odpady zmiotek wentylacyjnych  – kod 20 01 41, 

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod 



 

20 01 80, 

inne  niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny  - 

kod 20 01 99, 

odpady ulegające biodegradacji  – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  – kod 20 03 

01, 

odpady z targowisk – kod 20 03 02, 

odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03, 

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości – kod 20 03 04, 

odpady ze studzienek kanalizacyjnch – kod 20 03 06, 

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07,  

odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach  – 

kod 20 03 99. 

 

11 BECKER-POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Jana Wyżykowskiego 8 

59-101 Polkowice  

 

928-17-18-342 
 

opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod  15 01 02, 

opakowania z drewna  – kod 15 01 03, 

opakowania z metali  – kod 15 01 04, 

opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05, 

 zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

opakowania ze szkła – kod 15 01 07, 

opakowania z tekstyliów – kod 15 01 09, 

opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych  lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i 

toksyczne) – kod 15 01 10*,  

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie 

z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – kod 15 01 11*, 

zużyte opony – kod 16 01 03, 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 

kod 17 01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia – kod 17 01 03, 

zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne – kod 17 

01 06*, 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

11 Wpisano do 
rejestru w dniu 
04.12.2012 r. 
Wykreślono z 
rejestru w dniu 
21.06.2013 r. 



 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 – kod 17 01 07, 

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

odpady z remontów i przebudowy dróg – kod 17 01 81, 

inne niewymienione odpady – kod 17 01 82, 

drewno – kod 17 02 01, 

szkło – kod 17 02 02, 

tworzywa sztuczne – 17 02 03,  

odpadowa papa – kod 17 03 80, 

miedź, brąz, mosiądz – kod 17 04 01, 

aluminium – kod 17 04 02, 

ołów – kod 17 04 03, 

cynk – kod 17 04 04, 

żelazo i stal – kod 17 04 05, 

cyna – kod 17 04 06, 

mieszaniny metali – kod 17 04 07,  

odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

– kod 17 04 09*, 

kable zawierające ropę naftową, smołę, lub inne substancje 

niebezpieczne – kod 17 04 10*, 

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

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  - kod 17 09 04, 

papier i tektura – kod 20 01 01, 

szkło– kod 20 01 02, 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia  – kod 20 01 11, 

rozpuszczalniki – 20 01 13*, 

kwasy – 20 01 14*, 

alkalia – kod 20 01 15*, 

odczynniki fotograficzne – 20 01 17*, 

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) – 20 01 19*, 

lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć  – kod 

20 01 21*, 

urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 

oleje i tłuszcze jadalne – 20 01 25, 

oleje i tłuszcze  inne niż wymienione w 20 01 25 – kod 20 01 

26*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 27*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje , lepiszcze i żywice inne 



 

niż wymienione w 20 01 27 – kod 20 01 28, 

detergenty zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 29*, 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30, 

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 33*, 

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

20 01 34, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki  - kod 20 01 35*,  

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – kod 20 01 36, 

drewno zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 37*, 

drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38, 

tworzywa sztuczne  – kod 20 01 39, 

metale  – kod 20 01 40, 

odpady zmiotek wentylacyjnych  – kod 20 01 41, 

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod 

20 01 80, 

inne  niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny  - 

kod 20 01 99, 

odpady ulegające biodegradacji  – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  – kod 20 03 

01, 

odpady z targowisk – kod 20 03 02, 

odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03, 

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości – kod 20 03 04, 

odpady ze studzienek kanalizacyjnch – kod 20 03 06, 

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07,  

odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach  – 

kod 20 03 99. 

 

12 FCC POLSKA Sp. z o. o.  

ul. Lecha 10 

41-800 Zabrze 

 

676-21-57-648 
 

opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod  15 01 02, 

opakowania z drewna  – kod 15 01 03, 

opakowania z metali  – kod 15 01 04, 

opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05, 

 zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

12 Wpisano do 
rejestru w dniu 
13.12.2012 r. 
Zmiany w 
zakresie nazwy 
firmy dokonano 



 

opakowania ze szkła – kod 15 01 07, 

opakowania z tekstyliów – kod 15 01 09, 

opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych  lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i 

toksyczne) – kod 15 01 10*,  

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienie konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie 

z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – kod 15 01 11*, 

zużyte opony – kod 16 01 03, 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 

kod 17 01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia – kod 17 01 03, 

zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne – kod 17 

01 06*, 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 – kod 17 01 07, 

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

odpady z remontów i przebudowy dróg – kod 17 01 81, 

inne niewymienione odpady – kod 17 01 82, 

drewno – kod 17 02 01, 

szkło – kod 17 02 02, 

tworzywa sztuczne – 17 02 03,  

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

miedź, brąz, mosiądz – kod 17 04 01, 

aluminium – kod 17 04 02, 

ołów – kod 17 04 03, 

cynk – kod 17 04 04, 

żelazo i stal – kod 17 04 05, 

cyna – kod 17 04 06, 

mieszaniny metali – kod 17 04 07,  

odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

– kod 17 04 09*, 

kable zawierające ropę naftową, smołę, lub inne substancje 

niebezpieczne – kod 17 04 10*, 

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

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  - kod 17 09 04, 

w dniu 
15.02.2018 r. 



 

papier i tektura – kod 20 01 01, 

szkło– kod 20 01 02, 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia  – kod 20 01 11, 

rozpuszczalniki – 20 01 13*, 

kwasy – 20 01 14*, 

alkalia – kod 20 01 15*, 

odczynniki fotograficzne – 20 01 17*, 

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) – 20 01 19*, 

lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć  – kod 

20 01 21*, 

urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 

oleje i tłuszcze jadalne – 20 01 25, 

oleje i tłuszcze  inne niż wymienione w 20 01 25 – kod 20 01 

26*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 27*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje , lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27 – kod 20 01 28, 

detergenty zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 29*, 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30, 

leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod 20 01 31*, 

leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod 20 01 32, 

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 33*, 

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

20 01 34, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki  - kod 20 01 35*,  

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – kod 20 01 36, 

drewno zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 37*, 

drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38, 

tworzywa sztuczne  – kod 20 01 39, 

metale  – kod 20 01 40, 

odpady zmiotek wentylacyjnych  – kod 20 01 41, 

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod 

20 01 80, 



 

inne  niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny  - 

kod 20 01 99, 

odpady ulegające biodegradacji  – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  – kod 20 03 

01, 

odpady z targowisk – kod 20 03 02, 

odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03, 

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości – kod 20 03 04, 

odpady ze studzienek kanalizacyjnch – kod 20 03 06, 

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07,  

odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach  – 

kod 20 03 99. 

 

 

 

13 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  

WPO ALBA S.A.  

ul. A. Ostrowskiego 7 

53-238 Wrocław  

 

896-000-00-26 
 

opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod  15 01 02, 

opakowania z drewna  – kod 15 01 03, 

opakowania z metali  – kod 15 01 04, 

opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05, 

zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

opakowania ze szkła – kod 15 01 07, 

opakowania z tekstyliów – kod 15 01 09, 

opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych  lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i 

toksyczne) – kod 15 01 10*,  

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie 

z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – kod 15 01 11*, 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 

kod 17 01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia – kod 17 01 03, 

zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne – kod 17 

01 06*, 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

13 Wpisano do 
rejestru w dniu 
08.01.2013r. 
Wykreślono z 
rejestru w dniu 
17.02.2014 r. 



 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 – kod 17 01 07, 

usunięte tynki, tapety, okleiny itp.- kod 17 01 80, 

odpady z remontów i przebudowy dróg – kod 17 01 81, 

inne niewymienione odpady – kod 17 01 82, 

drewno – kod 17 02 01, 

szkło – kod 17 02 02, 

tworzywa sztuczne – 17 02 03,  

odpadowa papa – kod 17 03 80, 

miedź, brąz, mosiądz – kod 17 04 01, 

aluminium – kod 17 04 02, 

ołów – kod 17 04 03, 

cynk – kod 17 04 04, 

żelazo i stal – kod 17 04 05, 

cyna – kod 17 04 06, 

mieszaniny metali – kod 17 04 07, 

odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

– kod 17 04 09*, 

kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje 

niebezpieczne – kod 17 04 10*, 

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

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

03 – kod 17 05 04,  

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

03 – kod 17 06 04, 

materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w 17 08 01 – kod 17 08 02, 

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  - kod 17 09 04, 

papier i tektura – kod 20 01 01, 

szkło– kod 20 01 02, 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia  – kod 20 01 11, 

rozpuszczalniki – 20 01 13*, 

kwasy – 20 01 14*, 

alkalia – kod 20 01 15*, 

odczynniki fotograficzne – 20 01 17*, 

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) – 20 01 19*, 

lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć  – kod 

20 01 21*, 

urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 



 

oleje i tłuszcze jadalne – 20 01 25, 

oleje i tłuszcze  inne niż wymienione w 20 01 25 – kod 20 01 

26*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 27*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje , lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27 – kod 20 01 28, 

detergenty zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 

29*, 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30, 

leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod 20 01 31*, 

leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod 20 01 32, 

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 33*, 

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

20 01 34, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki  - kod 20 01 35*,  

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35, – kod 20 01 36, 

drewno zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 37*, 

drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38, 

tworzywa sztuczne  – kod 20 01 39, 

metale  – kod 20 01 40, 

odpady zmiotek wentylacyjnych  – kod 20 01 41, 

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod 

20 01 80, 

inne  niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny  - 

kod 20 01 99, 

odpady ulegające biodegradacji  – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  – kod 20 03 

01, 

odpady z targowisk  – kod 20 03 02, 

odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03, 

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości – kod 20 03 04, 

odpady ze studzienek kanalizacyjnch – kod 20 03 06, 

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07,  



 

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach  – 

kod 20 03 99, 

 

14  

  AG-EKO Aneta Gonera 

  ul. Kolejowa 7, 59-300 Lubin 

692-117-05-91 urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki – kod 20 01 35*, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

36, 

 

14 Wpisano do 
rejestru w dniu 
07.05.2013 r. 
Wykreślono z 
rejestru w dniu 
08.03.2018 r. 

15  

  „WYS-EKO” Zakład Produkcyjno-Usługowy  

  Roman Kałuża                                    

  USŁUGI KOMUNALNE, UTRZYMANIE   I    IZIELENI 

NISKIEJ I WYSOKIEJ 

  ul. 1-go Maja 99, 58-305 Wałbrzych 

886-002-77-70 zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 

kod 17 01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia – kod 17 01 03, 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 – kod 17 01 07, 

usunięte tynki, tapety, okleiny itp.- kod 17 01 80, 

inne niewymienione odpady – kod 17 01 82, 

drewno – kod 17 02 01, 

szkło – kod 17 02 02, 

tworzywa sztuczne – 17 02 03,  

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

03 – kod 17 05 04,  

tłuczeń torowy ( kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 – 

kod 17 05 08, 

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  - kod 17 09 04, 

papier i tektura – kod 20 01 01, 

szkło– kod 20 01 02, 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia  – kod 20 01 11, 

oleje i tłuszcze jadalne – 20 01 25, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje , lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27– kod 20 0128 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30, 

drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38, 

tworzywa sztuczne  – kod 20 01 39, 

metale  – kod 20 01 40, 

15 Wpisano do 
rejestru w dniu 
13.05.2013 r. 
Wykreślono z 
rejestru w dniu 
27.08.2015 r. 



 

odpady zmiotek wentylacyjnych  – kod 20 01 41, 

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod 

20 01 80, 

inne  niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny  - 

kod 20 01 99, 

odpady ulegające biodegradacji  – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  – kod 20 03 

01, 

odpady z targowisk  – kod 20 03 02, 

odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03, 

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07,  

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach  – 

kod 20 03 99, 

 

16 „HERKULES” Artur Jędrzejczak 

  ul. Akacjowa 55 M 

  55-093 Kiełczów 

895-123-70-42 opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02, 

opakowania z drewna – kod 15 01 03, 

opakowania z metali – kod 15 01 04, 

opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05, 

zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

opakowania ze szkła – kod 15 01 07, 

opakowania z tekstyliów – kod 15 01 09, 

papier i tektura – kod 20 01 01, 

szkło – kod  20 01 02, 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia – kod 20 01 11, 

oleje i tłuszcze jadalne – 20 01 25, 

tworzywa sztuczne – kod 20 01 39, 

metale  - kod 20 01 40, 

odpady zmiotek wentylacyjnych – kod 20 01 41, 

środki ochrony roślin  inne niż wymienione  w 20 01 19 – kod  

20 01 80, 

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 

kod 20 01 99, 

odpady ulegające biodegradacji – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kod 20 03 

01, 

odpady z targowisk – kod 20 03 02, 

16 Wpisano do 
rejestru w dniu 
07.10.2013 r. 
Wykreślono z 
rejestru w dniu 
14.07.2014 r. 



 

odpady z oczyszczania ulic i placów – kod 20 03 03, 

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości – kod 20 03 04, 

odpady ze studzienek kanalizacyjnych – 20 03 06,  

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07, 

odpady komunalne  niewymienione w innych podgrupach – 

kod 20 03 99. 

17 " HOREM" Roman Hołuj 

ul. Klonowa 16, 55-093 Kiełczów. 

  

  

911-137-88-58 odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia – kod 20 01 11. 

17 Wpisano do 
rejestru w dniu 
30.12.2013 r.. 
Wykreślono  w 
dniu 5.03.2019 r. 
(podmiot 
wykreślony z 
ewidencji 
CEiDG w dniu 
28.06.2016) 

18 Flora Outsourcing Katarzyna Gamrot 

ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław  

631-227-78-84 odpady ulegające biodegradacji – kod 20 02 01, 

niesegregowane zmieszane odpady komunalne – kod 20 03 01, 

odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03. 

18 Wpisano do 
rejestru w dniu 
23.12.2014 r. 

19 Chemeko-System Sp. z o. o . Zakład Zagospodarowania 
Odpadów 

ul. Jerzmanowska 6A 

54-519 Wrocław  

897-16-12-750 opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02, 

opakowania z drewna – kod 15 01 03, 

opakowania z metali – kod 15 01 04, 

opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05, 

zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

opakowania ze szkła – kod 15 01 07, 

opakowania z tekstyliów – kod 15 01 09, 

opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych  lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i 

toksyczne) – kod 15 01 10*,  

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie 

z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – kod 15 01 11*, 

zużyte opony – kod 16 01 03, 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 

kod 17 01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia – kod 17 01 03, 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

19 Wpisano do 
rejestru w dniu 

27.05.2015 r. 
Zmiany we 
wpisie dokonano 
w dniu 
07.08.2019 r. 



 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 – kod 17 01 07, 

drewno – kod 17 02 01, 

szkło – kod 17 02 02, 

tworzywa sztuczne – 17 02 03,  

asfalt inny niż wymieniony 17 03 01 – kod 17 03 02, 

miedź, brąz, mosiądz – kod 17 04 01, 

aluminium – kod 17 04 02, 

ołów – kod 17 04 03, 

cynk – kod 17 04 04, 

żelazo i stal – kod 17 04 05, 

cyna – kod 17 04 06, 

mieszaniny metali – kod 17 04 07,  

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

tłuczeń torowy ( kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 – 

kod 17 05 08, 

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

03 – kod 17 06 04, 

materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w 17 08 01 – kod 17 08 02,  

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione      w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – kod 17 09 

04, 

papier i tektura – kod 20 01 01, 

szkło– kod 20 01 02, 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia  – kod 20 01 11, 

rozpuszczalniki – 20 01 13*, 

kwasy – 20 01 14*, 

alkalia – kod 20 01 15*, 

odczynniki fotograficzne – 20 01 17*, 

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) – 20 01 19*, 

lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć  – kod 

20 01 21*, 

urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 

oleje i tłuszcze jadalne – kod 20 01 25, 

oleje i tłuszcze  inne niż wymienione w 20 01 25 – kod 20 01 

26*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 27*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje , lepiszcze i żywice inne 



 

niż wymienione w 20 01 27 – kod 20 01 28, 

detergenty zawierające substancje niebezpieczne – 20 01 29*, 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30, 

leki cytotoksyczne i cytostatyczne – 20 01 31*, 

leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod 20 01 32, 

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 – 

kod 20 01 33*, 

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

20 01 34, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki  - kod 20 01 35*,  

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35, – kod 20 01 36, 

drewno zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 37*, 

drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38, 

tworzywa sztuczne  – kod 20 01 39, 

metale – kod 20 01 40, 

odpady zmiotek wentylacyjnych – kod 20 01 41, 

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod 

20 01 80, 

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - 

kod 20 01 99, 

odpady ulegające biodegradacji  – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  – kod 20 03 

01, 

odpady z targowisk – kod 20 03 02, 

odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03, 

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości – kod 20 03 04, 

odpady ze studzienek kanalizacyjnych – kod 20 03 06, 

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07,  

odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach – 

kod 20 03 99. 

 

20 SPAW-PRO Krzysztof Hanuszczak 

ul. V Dywizji Piechoty 24/2 

691-225-72-46 opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod  15 01 02, 

opakowania z drewna  – kod 15 01 03, 

opakowania z metali  – kod 15 01 04, 

20 Wpisano do 
rejestru w dniu  
11.12.2015 r. 
Wykreślono z 



 

59-220 Legnica opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05, 

zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

opakowania ze szkła – kod 15 01 07, 

opakowania z tekstyliów – kod 15 01 09, 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – kod 17 

01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

drewno – 17 02 01, 

szkło – 17 02 02, 

tworzywa sztuczne – 17 02 03, 

papier i tektura – kod 20 01 01, 

– kod 20 01 02, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 20 03 01. 

rejestru w dniu  
06.03.2017 r. 

21 Environment &Technology Sp .z o.o. 

ul. Łużycka 87 

74-101 Gryfino 

858-185-39-60 odpady ulegające biodegradacji – 20 02 01,  

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 20 03 01, 

odpady z czyszczenia ulic i placów – 20 03 03, 

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 

03 99. 

21 Wpisano do 
rejestru w dniu 
28.12.2015 r. 
Wykreślono z 
rejestru w dniu  
13.07.2017 r. 

22 P.H.U. Komunalnik  Sp. z o. o. 

 ul. Św. Jerzego 1a 

 50-518 Wrocław  

 O/Nysa  

 ul. Morcinka 66e 

 48-303 Nysa 

755-184-56-13 opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02, 

opakowania z drewna – kod 15 01 03, 

opakowania z metali – kod 15 01 04, 

opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05, 

zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

opakowania ze szkła – kod 15 01 07, 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 

kod 17 01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia – kod  17 01 03, 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 – kod 17 01 07, 

usunięte tynki, tapety i okleiny itp. - kod 17 01 80, 

odpady z remontów i przebudowy dróg – kod 17 01 81, 

drewno – kod 17 02 01, 

szkło – kod 17 02 02, 

tworzywa sztuczne – kod 17 02 03,  

odpadowa papa –  kod - 17 03 80, 

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

03 - kod 17 05 04, 

urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 – kod 

22 Wpisano do 

rejestru w dniu  

18.04.2016 r. 

Wykreślono z 

rejestru w dniu 

03.10.2017 r. 



 

17 05 06, 

tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 – 

kod 17 05 08,  

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione      w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – kod 17 09 

04, 

papier i tektura – kod 20 01 01, 

szkło– kod 20 01 02, 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia  – kod 20 01 11, 

rozpuszczalniki – kod 20 01 13*, 

kwasy – kod 20 01 14*, 

alkalia – kod 20 01 15*, 

odczynniki fotograficzne – kod 20 01 17*, 

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) – kod 20 01 

19*, 

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć  – kod 

20 01 21*, 

urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 

oleje i tłuszcze jadalne – kod 20 01 25, 

oleje i tłuszcze  inne niż wymienione w 20 01 25 – kod 20 01 

26*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 27*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje , lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27 – kod 20 01 28, 

detergenty zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 

29*, 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30, 

leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod 20 01 31*, 

leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod 20 01 32, 

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 – 

kod 20 01 33*, 

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

20 01 34, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki - kod 20 01 35*,  

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 



 

wymienione  w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35, – kod 20 01 36, 

drewno zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 37*, 

drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38, 

tworzywa sztuczne  – kod 20 01 39, 

metale – kod 20 01 40, 

odpady zmiotek wentylacyjnych – kod 20 01 41, 

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod 

20 01 80, 

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - 

kod 20 01 99, 

odpady ulegające biodegradacji  – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  – kod 20 03 

01, 

odpady z targowisk – kod 20 03 02, 

odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03, 

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości – kod 20 03 04, 

odpady ze studzienek kanalizacyjnych – kod 20 03 06, 

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07,  

odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach – 

kod 20 03 99. 

23  AUTO-POMOC DROGOWA 
 USŁUGI TRANSPORTOWE 
 „SZWARC” s.c. 
 ul. Hodowców 1 
 59-220 Legnica 

691-21-18-970 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 

02 02 – kod 15 02 03 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek        i 

remontów – kod 17 01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

odpady innych materiałów ceramicznych                i elementów 

wyposażenia – kod 17 01 03, 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych                   i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione       w 17 01 06 – kod 17 01 07, 

inne niewymienione odpady – kod 17 01 82, 

drewno – kod 17 02 01, 

szkło – kod 17 02 02, 

tworzywa sztuczne – kod 17 02 03,  

zmieszane odpady z budowy, remontów                     i 

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

17 09 03 – kod 17 09 04, 

odpady ulegające biodegradacji  – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

23 Wpisano do 

rejestru w dniu: 

28.10.2016 r. 

Wykreślono z 

rejestru w dniu 

17.01.2018 r. 



 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  – kod 20 03 

01, 

odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03, 

odpady ze studzienek kanalizacyjnych – kod 20 03 06, 

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07,  

odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach – 

kod 20 03 99. 

24 SPAW-PRO Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 57 

59-220 Legnica 

691-251-88-30 opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod  15 01 02, 

opakowania z drewna  – kod 15 01 03, 

opakowania z metali  – kod 15 01 04, 

opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05, 

zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

opakowania ze szkła – kod 15 01 07, 

opakowania z tekstyliów – kod 15 01 09, 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 

kod 17 01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

drewno – 17 02 01, 

szkło – 17 02 02, 

tworzywa sztuczne – 17 02 03, 

papier i tektura – kod 20 01 01, 

szkło– kod 20 01 02, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 20 03 01. 

24 Wpisano do 

rejestru w dniu: 

22.11.2016 r. 

Wykreślono z 

rejestru w dniu  

31.01.2017 r. 

25 EkoPartner Recykling Sp. z o. o.  
ul. Zielona 3 
59-300 Lubin 

692-248-03-13 opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02, 

opakowania z drewna – kod 15 01 03, 

opakowania z metali – kod 15 01 04, 

opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05, 

zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

opakowania ze szkła – kod 15 01 07, 

opakowania z tekstyliów – kod 15 01 09 

opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – kod 15 01 10*, 

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie 

z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – kod 15 01 11*, 

zużyte opony – kod 16 01 03, 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 

kod 17 01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

25 Wpisano do 

rejestru w dniu 

14.07.2017 r. 



 

wyposażenia – kod 17 01 03, 

zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne – kod 

17 01 06*, 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 – kod 17 01 07, 

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

inne niewymienione odpady – kod 17 01 82, 

drewno – kod 17 02 01,  

szkło – kod17 02 02,  

tworzywa sztuczne – kod 17 02 03, 

odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane 

podkłady kolejowe) – kod 17 02 04*, 

mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 – kod 

17 03 02, 

miedź, brąz, mosiądz – kod 17 04 01, 

aluminium – kod 17 04 02, 

ołów – kod 17 04 03, 

cynk – kod 17 04 04, 

żelazo i stal – kod 17 04 05,  

cyna – kod 17 04 06,  

mieszaniny metali – kod 17 04 07, 

odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

– kod 17 04 09*,  

kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje 

niebezpieczne – kod 17 04 10*, 

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

tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje 

niebezpieczne – kod 17 05 07*, 

tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 – 

kod 17 05 08, 

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

03 – kod 17 06 04, 

materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 

17 08 01 – kod 17 08 02, 

inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady 

zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne – kod 17 09 

03*, 

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 



 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – kod 17 09 04, 

papier i tektura – kod 20 01 01, 

szkło – kod 20 01 02,  

odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia – kod 20 01 11, 

rozpuszczalniki – kod 20 01 13*, 

kwasy – kod 20 01 14*, 

alkalia – kod 20 01 15*, 

odczynniki fotograficzne – kod 20 01 17*, 

środki ochrony roślin – kod 20 01 19*, 

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – kod 20 

01 21*, 

urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 

oleje i tłuszcze jadalne – kod 20 01 25, 

oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 – kod 20 01 

26*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 27*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 – kod 20 01 28, 

detergenty zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 

29*, 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30, 

leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod 20 01 31*, 

leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod 20 01 32, 

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 – 

kod 20 01 33*, 

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 – kod 

20 01 34, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w  20 01 21  i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki (1) – kod 20 01 35* 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – kod 20 01 36, 

drewno zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 37*, 

drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38, 

tworzywa sztuczne – kod 20 01 39, 

metale – kod 20 01 40, 

odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) 

– kod 20 01 41, 



 

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod 

20 01 80, 

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 

kod 20 01 99, 

odpady ulegające biodegradacji – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kod 20 03 

01, 

odpady z targowisk – kod 20 03 02, 

odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03, 

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości – kod 20 03 04, 

odpady ze studzienek kanalizacyjnych – kod 20 03 06, 

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07, 

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – 

kod 20 03 99. 

26 PHU KOMUNALNIK – SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Św. Jerzego 1a, 
50-518 Wrocław   
O/Nysa  
ul. Morcinka 66e 
48-303 Nysa 

755-184-56-13 opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02, 

opakowania z drewna – kod 15 01 03, 

opakowania z metali – kod 15 01 04, 

opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05, 

 zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

opakowania ze szkła – kod 15 01 07, 

opakowania z tekstyliów – 15 01 09, 

opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – kod 15 01 10*, 

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie 

z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – kod 15 01 11*, 

zużyte opony – kod 16 01 03, 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 

kod 17 01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia – kod        17 01 03, 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 – kod 17 01 07, 

usunięte tynki, tapety i okleiny itp. - kod 17 01 80, 

inne niewymienione odpady – kod 17 01 82, 

papier i tektura – kod 20 01 01, 

szkło– kod 20 01 02, 
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odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, 

odzież – kod 20 01 10, 

tekstylia  – kod 20 01 11, 

rozpuszczalniki – kod 20 01 13*, 

kwasy – kod 20 01 14*, 

alkalia – kod 20 01 15*, 

odczynniki fotograficzne – kod 20 01 17*, 

środki ochrony roślin – kod 20 01 19*, 

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć  – kod 

20 01 21*, 

urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 

oleje i tłuszcze jadalne – kod 20 01 25, 

oleje i tłuszcze  inne niż wymienione w 20 01 25 – kod 20 01 

26*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 27*, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje , lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27 – kod 20 01 28, 

detergenty zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 

29*, 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30, 

leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod 20 01 31*, 

leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod 20 01 32, 

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 – 

kod 20 01 33*, 

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

20 01 34, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki - kod 20 01 35*,  

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

20 01 36, 

drewno zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 37*, 

drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – kod 20 01 38, 

tworzywa sztuczne  – kod 20 01 39, 

metale – kod 20 01 40, 

odpady zmiotek wentylacyjnych – kod 20 01 41, 

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod 

20 01 80, 

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - 



 

kod 20 01 99, 

odpady ulegające biodegradacji  – kod 20 02 01, 

gleba i ziemia, w tym kamienie – kod 20 02 02, 

inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  – kod 20 03 

01, 

odpady z targowisk – kod 20 03 02, 

odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03, 

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości – kod 20 03 04, 

odpady ze studzienek kanalizacyjnych – kod 20 03 06, 

odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07,  

odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach – 

kod 20 03 99. 

27 EKO-LOGIS Jacek Adamczyk 
ul. Cicha 5/1 
51-659 Wrocław 

898-214-29-40 opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, 

opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02, 

opakowania z drewna – kod 15 01 03, 

zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06, 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 

kod 17 01 01, 

gruz ceglany – kod 17 01 02, 

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia – kod  17 01 03, 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 – kod 17 01 07, 

drewno – kod 17 02 01,  

szkło – kod 17 02 02,  

tworzywa sztuczne – kod 17 02 03, 

odpadowa papa – kod 17 03 80, 

żelazo i stal – kod 17 04 05, 

mieszaniny metali – kod 17 04 07, 

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

03 - kod 17 05 04. 
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