Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Firma, oznaczenie siedziby i Numer
adres albo imię i nazwisko i identyfikacji
adres przedsiębiorcy
podatkowej
(NIP)

Numer
identyfikacyj
ny REGON

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Numer
rejestrowy

MPK Sp. Z o.o. z siedzibą w
Ostrołęce
ul. Kołobrzeska 5
07-401 Ostrołęka

551318936

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 z 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 kasy 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

1/2012

758-211-70-04

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 nie
sortowane 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 29;
20 01 39 – tworzywa sztuczne;
20 01 40 – metale;
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych;
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie;
20 02 03 – inne odpady nie ulegające biodegradacji;
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
20 03 02 – odpady z targowisk;
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów;
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości;
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych;
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach.

Firma, oznaczenie siedziby i Numer identyfikacji Numer
Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych
adres albo imię i nazwisko i podatkowej (NIP)
identyfikacyj
adres przedsiębiorcy
ny REGON

Numer
rejestrowy

Zakład Gospodarki Komunalnej w
Ostrowi Mazowieckiej Sp.z o. o.
ul. Bolesława Prusa 66
07-300
Ostrów Mazowiecka

2/2012

759-14-75-720

550733679

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

opakowanie 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 jadalne;

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 niezawierające
substancji niebezpiecznych;

20 01 29*

detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30

detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 31*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32

leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 33*

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
ołowiowymi, niklowo-kadmowymi, lub bateriami zawierającymi rtęć

oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie;
20 01 34

baterie i akumulatory inne niż baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub
bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowanymi bateriami i
akumulatorami zawierającymi te baterie;

20 01 35*

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia
zawierające freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia
zawierające freony i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
niezawierające niebezpiecznych składników;

20 01 37*

drewno zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 38

drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 39

tworzywa sztuczne;

20 01 40

metale;

20 01 41

odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80

środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy
toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,
insektycydy);

20 01 99

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w
podgrupie Odpady komunalne segregowane i gromadzone
selektywnie [z wyłączeniem odpadów opakowaniowych (włącznie
selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)];

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 studzianek kanalizacyjnych;

20 03 07

odpady wielkogabarytowe;

20 03 99

odpady komunalne niewymienione w innych grupach.

Firma, oznaczenie siedziby i Numer identyfikacji Numer
adres albo imię i nazwisko i podatkowej (NIP)
identyfikacy
adres przedsiębiorcy
jny REGON

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Numer
rejestrowy

Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe „Czyścioch” Sp.
z o.o
ul. Kleeberga 20
15-691 Białystok

15 01 01

opakowania z papieru i tektury;
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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

opakowanie 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

542-10-05-256

050298526

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 04 01

miedz, 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 01 10

17 05 08

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

17 06 04

materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02

materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w
17 08 01

17 09 04

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01

papier i tektura;

20 01 02

szkło;

20 01 08

odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

20 01 10

odzież;

20 01 11

tekstylia;

20 01 13*

rozpuszczalniki;

20 01 14*

kwasy;

20 01 15*

alkalia;

20 01 17*

odczynniki fotograficzne;

20 01 19*

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (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 jadalne;

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 niezawierające
substancji niebezpiecznych;

20 01 29*

detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30

detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 31*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32

leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 33*

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
ołowiowymi, niklowo-kadmowymi, lub bateriami zawierającymi rtęć
oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie;

20 01 34

baterie i akumulatory inne niż baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub
bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowanymi bateriami i
akumulatorami zawierającymi te baterie;

20 01 35*

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia
zawierające freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia
zawierające freony i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
niezawierające niebezpiecznych składników;

20 01 37*

drewno zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 38

drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 39

tworzywa sztuczne;

20 01 40

metale;

20 01 41

odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80

środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy
toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,
insektycydy);

20 01 99

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w
podgrupie Odpady komunalne segregowane i gromadzone
selektywnie [z wyłączeniem odpadów opakowaniowych (włącznie
selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)];

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 studzianek kanalizacyjnych;

20 03 07

odpady wielkogabarytowe;

20 03 99

odpady komunalne niewymienione w innych grupach.

Firma, oznaczenie siedziby i Numer identyfikacji Numer
adres albo imię i nazwisko i podatkowej (NIP)
identyfikacy
adres przedsiębiorcy
jny REGON

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Numer
rejestrowy

Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie
ul. Polowa 19
18-300 Zambrów

15 01 01

opakowania z papieru i tektury;
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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

opakowanie 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);

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

723-000-14-03

450078172

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 04 01

miedz, brąz, mosiądz

17 04 07

mieszaniny metali

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

ex20 03 99

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiurkowe

16 01 03

zużyte opony

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 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 jadalne;

20 01 28

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice niezawierające
substancji niebezpiecznych;

20 01 30

detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 31*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32

leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 33*

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
ołowiowymi, niklowo-kadmowymi, lub bateriami zawierającymi rtęć
oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie;

20 01 34

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
ołowiowymi, niklowo-kadmowymi, lub bateriami zawierającymi rtęć
oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie;

20 01 35*

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia
zawierające freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36

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

niezawierające niebezpiecznych składników;
20 01 37*

drewno zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 38

drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 39

tworzywa sztuczne;

20 01 40

metale;

20 01 41

odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80

środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy
toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,
insektycydy);

20 01 99

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w
podgrupie Odpady komunalne segregowane i gromadzone
selektywnie [z wyłączeniem odpadów opakowaniowych (włącznie
selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)];

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 studzianek kanalizacyjnych;

20 03 07

odpady wielkogabarytowe;

20 03 99

odpady komunalne niewymienione w innych grupach.

Firma, oznaczenie siedziby i Numer identyfikacji Numer
adres albo imię i nazwisko i podatkowej (NIP)
identyfikacyj
adres przedsiębiorcy
ny REGON

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Numer
rejestrowy

Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. w Wegrowie ul.
Gdańska 69
07-100 Węgrów

15 01 01

opakowania z papieru i tektury;

5/2012

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

opakowanie ze szkła;

15 01 09

opakowania z tekstyliów;

20 01 35*

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 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 02 01

odpady ulęgające biodegradacji,

20 02 02

gleba ziemi w tym kamienie,

20 02 03

inne odpady ulegające biodegradacji,

824-000-31-72

710045680

20 03 01

niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

odpady z targowisk,

20 03 03

odpady z oczyszczania ulic i placów

20 03 04

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości

20 03 06

odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

20 03 99

odpady komunalne nie wymienione w innych grupach.

15 01 10*

opakowanie 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 02 11*

zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 13*

zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 15

16 02 15*

niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych
urządzeń

16 02 16

elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w
16 02 15

16 06 01*

baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02*

baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03*

baterie zawierające rtęć

16 06 04

baterie alkaiczne ( z wyłączeniem 16 06 03 )

16 06 05

inne baterie i akumulatory

16 80 01

magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81 01*

odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 81 02

odpady inne niż wymienione w 16 81 01

16 82 01*

odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 82 02

odpady inne niż wymienione w 16 82 01

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 nie wymienione odpady

17 02 01

drewno

17 02 02

szkło

17 02 03

tworzywa sztuczne

17 02 04*

odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady
kolejowe)

17 03 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 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 w
17 08 01

17 09 01*

odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 02

odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (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, remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 05 01

nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i
podobnych

19 05 02

nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego

19 05 03

kompost nie odpowiadający wymaganiom( nie nadający się do
wykorzystania )

19 05 99

inne nie wymienione odpady

19 08 01

skratki

19 08 02

zawartość piaskowników

19 08 05

ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 12 01

papier i tektura

19 12 02

metale żelazne

19 12 03

metale nieżelazne

19 12 04

tworzywa sztuczne i guma

19 12 05

szkło

19 12 06*

drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07

drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08

tekstylia

19 12 09

minerały ( np. piasek, kamienie)

19 12 10

odpady palne ( paliwo alternatywne)

19 12 11*

20 01 01

inne odpady ( w tym zamieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje
niebezpieczne
inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
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 19*
20 01 21*

środki ochrony roślin I i II klas toksyczności ( bardzo toksyczne i
toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
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, farny drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne
farby, tusze farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż
wymienione w 20 01 27
detergenty zawierające substancje niebezpieczne

19 12 12

20 01 28
20 01 29*

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*

20 01 34

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
baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 37*

drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

tworzywa sztuczne

20 01 40

metale

20 01 41

odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

Firma, oznaczenie siedziby i Numer identyfikacji Numer
adres albo imię i nazwisko i podatkowej (NIP)
identyfikacy
adres przedsiębiorcy
jny REGON

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Numer
rejestrowy

PHU ,, ROBERT ‘’
Drenowo Ziemski 19
07-325 Boguty Pianki

15 01 01

opakowania z papieru i tektury;

01/2013

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

opakowanie ze szkła;

15 01 09

opakowania z tekstyliów;

20 01 01

papier i tektura;

20 01 02

szkło;

20 01 08

odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

20 01 10

odzież;

20 01 38

drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 39

tworzywa sztuczne;

723-109-74-92

551186392

20 01 40

metale;

20 01 99

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w
podgrupie Odpady komunalne segregowane i gromadzone
selektywnie [z wyłączeniem odpadów opakowaniowych
(włącznie selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)];

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 studzianek kanalizacyjnych;

20 03 07

odpady wielkogabarytowe;

20 03 99

odpady komunalne niewymienione w innych grupach.

20 01 11

tekstylia

Firma, oznaczenie siedziby i Numer identyfikacji Numer
adres albo imię i nazwisko i podatkowej (NIP)
identyfikacy
adres przedsiębiorcy
jny REGON
,,Błysk - Bis’’ Sp. z o. o.
ul. Armii Krajowej
06-200 Maków Mazowiecki

757-143-36-35

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

140749040

Numer
rejestrowy
03/2013

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 01

Opakowania z papieru i tektury;

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego;

16 01 03

Zużyte opony;

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz cegielniany;

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 04 02

Aluminium;

17 04 03

Ołów;

17 04 04

Cynk;

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 kamieni, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 06

Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 08

Tłuczeń torowy(kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

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 freon;

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26*

Oleje i tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 27*

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 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, 16 06 03 oraz
niesortowane;

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*, 20 01 23* zawierające niebezpieczne
składniki

20 01 36

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 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 ulegające biodegradacji;

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02

Odpady z targowisk;

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości;

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe;

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach;

Firma, oznaczenie siedziby i Numer identyfikacji Numer
adres albo imię i nazwisko i podatkowej (NIP)
identyfikacy
adres przedsiębiorcy
jny REGON
PGK Sp. Z o. o. w Węgrowie
ul. Gdańska 69
07-100 Węgrów

824-000-31-72

710045680

Rodzaj 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

opakowanie ze szkła;

15 01 09

opakowania z tekstyliów;

16 01 03

zużyte opony

20 01 35*

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 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 02 01

odpady ulęgające biodegradacji,

Numer
rejestrowy
04/2013

20 02 02

gleba ziemi w tym kamienie,

20 02 03

inne odpady ulegające biodegradacji,

20 03 01

niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

odpady z targowisk,

20 03 03

odpady z oczyszczania ulic i placów

20 03 04

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości

20 03 06

odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

20 03 99

odpady komunalne nie wymienione w innych grupach.

15 01 10*

opakowanie zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone( np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i
toksyczne )

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 80

odpadowa papa

17 04 01

miedź , brąz, mosiądz

17 04 07

mieszaniny metali

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

19 05 03

kompost nie odpowiadający wymaganiom( nie nadający się do
wykorzystania )

19 05 99

inne nie wymienione odpady

19 08 01

skratki

19 08 02

zawartość piaskowników

19 08 05

ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 12 01

papier i tektura

19 12 02

metale żelazne

19 12 03

metale nieżelazne

19 12 04

tworzywa sztuczne i guma

19 12 05

szkło

19 12 06*

drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07

drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08

tekstylia

19 12 09

minerały ( np. piasek, kamienie)

19 12 10

odpady palne ( paliwo alternatywne)

19 12 11*

inne odpady ( w tym zamieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje
niebezpieczne

19 12 12

inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12
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 19*

środki ochrony roślin I i II klas 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 28

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż
wymienione w 20 01 27

20 01 30

detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych

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 nie
sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

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 środki ochrony roślin I i II klasy
toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,
insektycydy);

20 01 99

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w
podgrupie Odpady komunalne segregowane i gromadzone
selektywnie [z wyłączeniem odpadów opakowaniowych
(włącznie selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)];

16 02 11*

zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 13

zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02
13

16 02 15*

niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z
zużytych urządzeń

16 02 16

elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w
16 02 15

16 06 01*

baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02*

baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03*

baterie zawierające rtęć

16 06 04

baterie alkaiczne ( z wyłączeniem 16 06 03 )

16 06 05

inne baterie i akumulatory

16 80 01

magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81 01*

odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 81 02

odpady inne niż wymienione w 16 81 01

16 82 01*

odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 82 02

odpady inne niż wymienione w 16 82 01

15 01 11*

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest),
włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

17 01 06*

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów
wyposażenia
zawierające
substancje
niebezpieczne

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, oleiny itp.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82

Inne nie wymienione odpady

17 02 04*

Odpady drewna , szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( podkłady
kolejowe)

17 03 80

Odpadowa papa

17 04 02

aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 04

cynk

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 06

cyna

17 04 09*

Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10*

Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje
niebezpieczne

17 06 01 *

Materiały izolacyjne

17 06 03*

Inne
materiały
niebezpieczne

17 06 05*

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 08 01*

Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi

17 09 01*

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 02*

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB(
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)

19 05 01

Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i
podobnych

19 05 02

Nie przekompostowane
zwierzęcego o roślinnego

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne

izolacyjne

frakcje

zawierające

odpadów

substancje

pochodzenia

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

Firma, oznaczenie siedziby i Numer
adres albo imię i nazwisko i identyfikacji
adres przedsiębiorcy
podatkowej
(NIP)

Numer
identyfikacyj
ny REGON

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Numer
rejestrowy

Morka Sylwester
Stary Lubiel 9
07-207 Rząśnik

551284404

20 01 10 – odzież;
20 01 11 – tekstylia;
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