
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki 

na dzień 19.04.2022 r. 
Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

1. 
 

1/2012 
 

24.02.2012 r. 

 

 

Data 

aktualizacji: 

29.05.2020 r. 

Data 

aktualizacji: 

26.04.2021 r. 

 

 

WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI 

ORAZ 

PRZEWÓZ 

ŁADUNKÓW 

WIESŁAW 

STRACH 
 

42-224 
Częstochowa, 

ul. Kosmowskiej 
6 m 94 

 

zmiana adresu  

w dniu 

07.08.2018 r. 

ul. Bór 169 

42-202 

Częstochowa 

5730250143 
 

150628038 
 

15 01 01: opakowania z papieru i tektury, 
15 01 02: opakowania z tworzyw sztucznych, 
15 01 03: opakowania z drewna, 
15 01 04: opakowania z metali, 
15 01 05: opakowania wielomateriałowe, 
15 01 06: zmieszane odpady opakowaniowe 
15 01 07: opakowania ze szkła, 
15 01 09: opakowania z tekstyliów, 
15 01 10: opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne), 
15 01 11: opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi 
16 01 03 Zużyte opony16 02 13* -  

16 02  13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe 

16 06 02 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

16 06 03 Baterie zawierające rtęć 

16 06 04 – Baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03 
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 
17 01 02 - Gruz ceglany,  
17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia, 
17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06, 
17 02 01 - Drewno,  
17 02 02 - Szkło,  
17 02 03 - Tworzywa sztuczne, 
17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 
17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz 
17 04 02 - Aluminium  
17 04 03 - Ołów  
17 04 04 - Cynk  
17 04 05 - Żelazo i stal  
17 04 06 - Cyna  
17 04 07 - Mieszaniny metali  
17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10 



17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 
17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione  

w 17 08 01 
17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
20 01 01: papier i tektura, 
20 01 02: szkło, 
20 01 08: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 
20 01 10: odzież, 
20 01 11: tekstylia, 
20 01 13: rozpuszczalniki, 
20 01 14: kwasy, 
20 01 15: alkalia, 
20 01 17: odczynniki fotograficzne, 
20 01 19: środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (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 29 
20 01 27: Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne, 
20 01 28: Farby, tusze, farby drukarskie, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27, 
20 01 29: Detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 
20 01 30: Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 
20 01 31: Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 
20 01 32: leki inne niż wymienione w 20 01 31 
20 01 33: baterie i akumulatory 
20 01 34: baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 
20 01 35: zużyte urządzenia elektryczne i elektronicznie 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 01 37: drewno zawierające substancje niebezpieczne, 
20 01 38: drewno inne odpady niż wymienione w 20 01 37, 
20 01 39: tworzywa sztuczne, 
20 01 40: metale, 
20 01 41: odpady zmiotek wentylacyjnych, 
20 01 80: środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19, 
20 01 99: inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny, 
20 02 01: odpady ulegające biodegradacji, 
20 02 02: gleba i ziemia, w tym kamienie, 
20 02 03: inne odpady nieulegające biodegradacji, 
20 03 01: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
20 03 02: odpady z targowisk, 
20 03 03: odpady z czyszczenia ulic i placów, 
20 03 04: szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 



nieczystości, 
20 03 06: odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 
20 03 07: odpady wielkogabarytowe, 

20 03 99: odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

 
Lp. Nr 

rejestrowy 

Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

2. 2/2012 28.02.2012 r. SITA Południe 

Sp. z o. o. 

 

Zmiana danych  

w dniu 

13.10.2016 r. na  
 

SUEZ Południe 

sp. z o.o. 

 

Na mocy 

postanowienia 

Sądu Rejonowego 

XVII Wydział 

Gospodarczy 

KRS z dnia 

01.09.2016 r. 

Sygnatura 
sprawy: CZ.XVII 

NS-

REJ.KRS/008485/

16/564 

42-200 

Częstochowa 

ul. Dębowa 26/28 

5731032632 150137530  

 

WYKREŚLONY 27.01.2020 R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lp. Nr 

rejestrowy 

Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

3. 3/2012 05.03.2012 r. 

 

Aktualizacja 

wpisu: 

01.06.2021 r.  

STRACH I 

SYNOWIE 
42-202 

Częstochowa 

ul. Bór 169 

5732738268 240922624 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, 

ex 15 01 06: w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z 

włókien naturalnych -0, 

ex 15 01 09 - opakowania z tekstyliów naturalnych, 

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 

16 01 03 Zużyte opony 

16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 

16 01 17 Metale żelazne 

16 01 18 Metale nieżelazne 

16 01 19 Tworzywa sztuczne 

16 01 20 Szkło 

16 01 99 Inne nie wymienione odpady 

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

16 06 03* - Baterie zawierające rtęć 

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 

16 06 05 Inne baterie i akumulatory, 

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

17 01 02 - Gruz ceglany, 

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia, 

17 01 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

zawierające substancje niebezpieczne 

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06, 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17 02 01 - Drewno, 

17 02 02 - Szkło, 

17 02 03 - Tworzywa sztuczne, 



17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 - Aluminium 

17 04 03 - Ołów 

17 04 04 - Cynk 

17 04 05 - Żelazo i stal 

17 04 06 - Cyna 

17 04 07 - Mieszaniny metali 

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

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

17 06 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 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 

20 01 01: papier i tektura, 

20 01 02: szkło, 

20 01 08: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

ex 20 01 10: Odzież z włókien naturalnych 

20 01 10 Odzież 

20 01 11 Tekstylia 

ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych 

20 01 13* - Rozpuszczalniki 

20 01 21: lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 

20 01 23: urządzenia zawierające freony, 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

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

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 

20 01 30 – Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

20 01 31: Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 

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

20 01 33: baterie i akumulatory 

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

20 01 35: zużyte urządzenia elektryczne i elektronicznie 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 01 37: drewno zawierające substancje niebezpieczne, 

20 01 38: drewno inne odpady 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, 

ex 20 01 99: odpady z papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła 

20 02 01: odpady ulegające biodegradacji, 

20 02 02: gleba i ziemia, w tym kamienie, 

20 02 03: inne odpady nieulegające biodegradacji, 

20 03 01: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

20 03 02: odpady z targowisk, 

20 03 03: odpady z czyszczenia ulic i placów, 

20 03 04: szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości 

20 03 06: odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 

20 03 07: odpady wielkogabarytowe, 

20 03 99: odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

ex 20 03 99: Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 

 

 

 
Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

4/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKREŚLONY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKŁAD 

OCZYSZCZANI

A MIASTA 

ZBIGNIEW 

STRACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42-274 

Konopiska, 

Korzonek 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

5731067524 

 

 

 

 

 

 

 

 

150628080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 01 01: opakowania z papieru i tektury, 

15 01 02: opakowania z tworzyw sztucznych, 

15 01 03: opakowania z drewna, 

15 01 04: opakowania z metali, 

15 01 05: opakowania wielomateriałowe, 

15 01 06: zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07: opakowania ze szkła, 

15 01 09: opakowania z tekstyliów, 

15 01 10: opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne), 

15 01 11: opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi 

16 01 03 - Zużyte opony 

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

17 01 02 - Gruz ceglany,  

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia, 

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06, 

17 02 01 - Drewno,  

17 02 02 - Szkło,  

17 02 03 - Tworzywa sztuczne, 

17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 



17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 - Aluminium  

17 04 03 - Ołów  

17 04 04 - Cynk  

17 04 05 - Żelazo i stal  

17 04 06 - Cyna  

17 04 07 - Mieszaniny metali  

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

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione  

w 17 08 01 

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

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

20 01 01: papier i tektura, 

20 01 02: szkło, 

20 01 08: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

20 01 10: odzież, 

20 01 11: tekstylia, 

20 01 13: rozpuszczalniki, 

20 01 14: kwasy, 

20 01 15: alkalia, 

20 01 17: odczynniki fotograficzne, 

20 01 19: środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (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 29 

20 01 27: Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne, 

20 01 28: Farby, tusze, farby drukarskie, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 

20 01 29: Detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 

20 01 30: Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

20 01 31: Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 

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

20 01 33: baterie i akumulatory Łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne 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 elektronicznie 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 01 37: drewno zawierające substancje niebezpieczne, 

20 01 38: drewno inne odpady niż wymienione w 20 01 37, 

20 01 39: tworzywa sztuczne, 

20 01 40: metale, 



20 01 41: odpady zmiotek wentylacyjnych, 

20 01 80: środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19, 

20 01 99: inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny, 

20 02 01: odpady ulegające biodegradacji, 

20 02 02: gleba i ziemia, w tym kamienie, 

20 02 03: inne odpady nieulegające biodegradacji, 

20 03 01: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

20 03 02: odpady z targowisk, 

20 03 03: odpady z czyszczenia ulic i placów, 

20 03 07: odpady wielkogabarytowe, 

20 03 99: odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

 

 

 
 

 

 
 

 
Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

6. 6/2012 04.06.2012 r. Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

„DARPOL” 

Korzonek 98, 

42-247 Konopiska 
5732505831 152146131  

WYKREŚLONY 07.08.2018 R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

7. 7/2012 01.10.2012 

Zmiana 

danych w dniu 

27.01.2015 r. 

na mocy 

postanowienia 

Sądu 

Rejonowego 

w Cz-wie 

XVII 

Wydziału 

Gospodarczeg

o Krajowego 
Rejestru 

Sądowego z 

dnia 12 

grudnia 2014 

PZOM Strach 

Spółka  

z ograniczoną 

odpowiedzialnośc

ią Spółka 

komandytowa  

42-274 Konopiska 

ul. Przemysłowa 7 
5732850870 243651232 15 01 01: opakowania z papieru i tektury, 

15 01 02: opakowania z tworzyw sztucznych, 

15 01 03: opakowania z drewna, 

15 01 04: opakowania z metali, 

15 01 05: opakowania wielomateriałowe, 

15 01 06: zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07: opakowania ze szkła, 

15 01 09: opakowania z tekstyliów, 

15 01 10: opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne), 

15 01 11: opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi 

16 01 03 - Zużyte opony 

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

17 01 02 - Gruz ceglany,  

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia, 

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06, 

17 02 01 - Drewno,  



r. Sygn. akt 

CZ.XVII Ns-

Rej. KRS 

10401/14/825 

17 02 02 - Szkło,  

17 02 03 - Tworzywa sztuczne, 

17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 - Aluminium  

17 04 03 - Ołów  

17 04 04 - Cynk  

17 04 05 - Żelazo i stal  

17 04 06 - Cyna  

17 04 07 - Mieszaniny metali  

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

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione  

w 17 08 01 

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

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

20 01 01: papier i tektura, 

20 01 02: szkło, 

20 01 08: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

20 01 10: odzież, 

20 01 11: tekstylia, 

20 01 13: rozpuszczalniki, 

20 01 14: kwasy, 

20 01 15: alkalia, 

20 01 17: odczynniki fotograficzne, 

20 01 19: środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (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 29 

20 01 27: Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne, 

20 01 28: Farby, tusze, farby drukarskie, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27, 

20 01 29: Detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 

20 01 30: Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

20 01 31: Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 

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

20 01 33: baterie i akumulatory 

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

20 01 35: zużyte urządzenia elektryczne i elektronicznie 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 01 37: drewno zawierające substancje niebezpieczne, 

20 01 38: drewno inne odpady niż wymienione w 20 01 37, 

20 01 39: tworzywa sztuczne, 



20 01 40: metale, 

20 01 41: odpady zmiotek wentylacyjnych, 

20 01 80: środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19, 

20 01 99: inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny, 

20 02 01: odpady ulegające biodegradacji, 

20 02 02: gleba i ziemia, w tym kamienie, 

20 02 03: inne odpady nieulegające biodegradacji, 

20 03 01: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

20 03 02: odpady z targowisk, 

20 03 03: odpady z czyszczenia ulic i placów, 

20 03 04: szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości, 

20 03 06: odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 

20 03 07: odpady wielkogabarytowe, 

20 03 99: odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

8. 8/2012 22.10.2012 r. Firma Handlowo-

Usługowa 

Andrzej Bajor, ul. 

Sadowa 10,  

Wancerzów, 42-

244 Mstów 

Oddział 

Częstochowa 

ul. Ogrodowa 

64a, 42-202 

Częstochowa 

9490837565 150340797-

00040 
20 01 21: lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 

20 01 23: urządzenia zawierające freony,  

20 01 33: baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne 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 elektronicznie 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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

9. 9/2012 05.11.2012 r. 

Zmiana 

danych w dniu 

17.09.2015 r. 

na mocy 

postanowienia 

Sądu 
Rejonowego 

w Cz-wie 

XVII 

Wydziału 

Gospodarczeg

o Krajowego 

Rejestru 

Sądowego  

z dnia 31 

sierpnia 2015 

r. Sygn. akt 

Zakład 

Oczyszczania, 

Wywozu i 
Utylizacji 

Nieczystości 

„EKO-SYSTEM” 

Bożena Strach i 

Waldemar Strach 

Sp. J. 

Zmiana danych:  

EKO-SYSTEM 

BIS Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnośc

ią Spółka 

Komandytowa 

ul. Spółdzielcza 

1/1, 42-274 

Konopiska 

 

 

Zmiana danych: 

ul. Przemysłowa 7 

42-274 Konopiska 

5731375510 150230235 16 01 03 - Zużyte opony 

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

17 01 02 - Gruz ceglany,  

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia, 

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06, 

17 02 01 - Drewno,  

17 02 02 - Szkło,  

17 02 03 - Tworzywa sztuczne, 

17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 - Aluminium  

17 04 03 - Ołów  

17 04 04 - Cynk  

17 04 05 - Żelazo i stal  

17 04 06 - Cyna  

17 04 07 - Mieszaniny metali  

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

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione  

w 17 08 01 



XVII NS-

REJ.KRS/811

1/15/407 

 

 

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

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

20 01 01: papier i tektura, 

20 01 02: szkło, 

20 01 08: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

20 01 10: odzież, 

20 01 11: tekstylia, 

20 01 13: rozpuszczalniki, 

20 01 14: kwasy, 

20 01 15: alkalia, 

20 01 17: odczynniki fotograficzne, 

20 01 19: środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne  

i toksyczne np. herbicydy, insektycydy), 

20 01 21: lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 

20 01 23: urządzenia zawierające freony, 

20 01 25: oleje i tłuszcze jadalne, 

20 01 26: oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 29 

20 01 27: Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne, 

20 01 28: Farby, tusze, farby drukarskie, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27, 

20 01 29: Detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 

20 01 30: Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

20 01 31: Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 

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

20 01 33: baterie i akumulatory 

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

20 01 35: zużyte urządzenia elektryczne i elektronicznie 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 01 37: drewno zawierające substancje niebezpieczne, 

20 01 38: drewno inne odpady niż wymienione w 20 01 37, 

20 01 39: tworzywa sztuczne, 

20 01 40: metale, 

20 01 41: odpady zmiotek wentylacyjnych, 

20 01 80: środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19, 

20 01 99: inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny, 

20 02 01: odpady ulegające biodegradacji, 

20 02 02: gleba i ziemia, w tym kamienie, 

20 02 03: inne odpady nieulegające biodegradacji, 

20 03 01: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

20 03 02: odpady z targowisk, 

20 03 03: odpady z czyszczenia ulic i placów, 

20 03 04: szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości, 

20 03 06: odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 

20 03 07: odpady wielkogabarytowe, 

20 03 99: odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 



15 01 01: opakowania z papieru i tektury, 

15 01 02: opakowania z tworzyw sztucznych, 

15 01 03: opakowania z drewna, 

15 01 04: opakowania z metali, 

15 01 05: opakowania wielomateriałowe, 

15 01 06: zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07: opakowania ze szkła, 

15 01 09: opakowania z tekstyliów, 

15 01 10: opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne), 

15 01 11: opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi 

17 03 80 – Odpadowa papa (wpis w dn. 31.05.2016 r.) 
 

 
 

 
Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

10. 10/2012 5.11.2012 r. Ochrona 

Środowiska  

Sp. z o. o.  

ul. Marii 

Konopnickiej 378 

42-260 Kamienica 
Polska  

5732468567 150514010   

WYKREŚLONY W DN. 26.04.2021 R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

11. 11/2012 20.11.2012 r. 

Uzupełnienie 

wpisu: 

23.12.2015 r. 

REMONDIS  

Sp. z o. o.   
ul. Zawodzie 16 

02-981 Warszawa 

Oddział  

w Częstochowie 

zmiana w dniu: 

24.05.2018 r. 

REMONDIS  

Sp. z o.o. 

ul. Zawodzie 18 
02-981 Warszawa 

ul. Radomska 12, 

42-200 

Częstochowa 

7280132515 011089141 10 01 01 – Żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów 

z kotłów wymienionych w 10 01 04), 

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, 

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, 

15 01 03 - opakowania z drewna, 

15 01 04 - opakowania z metali, 

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe, 

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 - opakowania ze szkła, 

15 01 09 - opakowania z tekstyliów, 

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone, 

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi, 

16 01 03 – Zużyte opony, 

16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiane, 

16 06 02* - Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe, 

16 06 03* - Baterie zawierające rtęć, 

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

17 01 02 - Gruz ceglany,  

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia, 



17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06, 

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

17 01 06* - Zmieszane i wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające 

substancje niebezpieczne, 

17 02 01 - Drewno,  

17 02 02 - Szkło,  

17 02 03 - Tworzywa sztuczne, 

17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe), 

17 03 01*- Mieszanki bitumiczne zawierające smołę, 

17 03 02 – Mieszanki bitumiczne inne niż w 17 03 01, 

17 03 03* - Smoła i produkty smołowe, 

17 03 80 – Odpadowa papa, 

17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz, 

17 04 02 - Aluminium  

17 04 03 - Ołów  

17 04 04 - Cynk  

17 04 05 - Żelazo i stal  

17 04 06 - Cyna  

17 04 07 - Mieszaniny metali  

17 04 09* - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, 

17 04 10* - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje 

niebezpieczne, 

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

17 05 03* - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB) 

17 05 05* - Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony 

substancjami niebezpiecznymi, 

17 05 07* - Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje 

niebezpieczne, 

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest 

17 06 03* - Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne, 

17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 06 05* - Materiały budowlane zawierające azbest 

17 08 01* - Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczony 

substancjami 

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: szkliwa, 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 

20 01 01: papier i tektura, 

20 01 02: szkło, 

20 01 08: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

20 01 10: odzież, 

20 01 11: tekstylia, 

20 01 13*: rozpuszczalniki, 

20 01 14*: kwasy, 

20 01 15*: alkalia, 

20 01 17*: odczynniki fotograficzne, 

20 01 19*: środki ochrony roślin, 

20 01 21*: lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 

20 01 23*: urządzenia zawierające freon, 

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, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27, 

20 01 29*: Detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 

20 01 30: Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

20 01 31*: Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 

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

20 01 33*: baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te baterie, 

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

20 01 35*: zużyte urządzenia elektryczne i elektronicznie 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 01 37*: drewno zawierające substancje niebezpieczne, 

20 01 38: drewno inne odpady niż wymienione w 20 01 37, 

20 01 39: tworzywa sztuczne, 

20 01 40: metale, 

20 01 41: odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne), 

20 01 80: środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19, 

20 01 99: inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny, 

20 02 01: odpady ulegające biodegradacji, 

20 02 02: gleba i ziemia, w tym kamienie, 

20 02 03: inne odpady nieulegające biodegradacji, 

20 03 01: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

20 03 02: odpady z targowisk, 

20 03 03: odpady z czyszczenia ulic i placów, 

20 03 04: szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości, 

20 03 06: odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 

20 03 07: odpady wielkogabarytowe, 



20 03 99: odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

12. 12/2012       

WYKREŚLONY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

13. 13/2012 

 

 

 

 

      

WYKREŚLONY 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

14. 1/2013 06.12.2013 r. DREAMHOUSE 

Łukasz Kieloch 

ul. Lecha 14/29 

25-622 Kielce 

PL95910810

11 

260190393 20 01 10 – Odzież 

20 01 11 - Tekstylia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

15. 1/2014 16.10.2014 r. PZOM Strach  

Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 7 

42-274 Konopiska 
5732851131 243667581 WYKREŚLONY 31.07.2017 R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

16. 1/2015 17.09.2015 r. P.H.U. PAVER 

Karol Sienkiewicz  

29-100 
Włoszczowa  

ul. Sienkiewicza 

58A 

6562122496 260279868  

WYKREŚLONY 31.01.2018 R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 



17. 1/2016 25.04.2016 r. „ZOM STRACH” 
Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ul. Gminna 75 

42-221Częstochowa 

5732816666 241798014 150101-Opakowania z papieru i tektury 

150102-Opakowania z tworzyw sztucznych 

150103-Opakowania a drewna 

150104-Opakowania z metali 

150105-Opakowania wielomateriałowe 

150106-Zmieszane odpady opakowaniowe 

150107-Opakowania ze szkła 

150109-Opakowania z tekstyliów 

150110*-Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 

150111*-Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi 

160103-Zużyte opony 

170101-Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

170102-Gruz ceglany 

170103-Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

170107-Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06 

170201-Drewno 

170202-Szkło 

170203-Tworzywa sztuczne 

170302-Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 170301 

170401-Miedź, brąz, mosiądz 

170402-Aluminium 

170403-Ołów 

170404-Cynk 

170405-Żelazo i stal 

170406-Cyna 

170407-Mieszaniny metali 

170411-Kable inne niż wymienione w 170410 

170508-Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507 

170604-Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 

170802-Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione  

w 170801 

170904-Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 170901, 170902 i 170903 

200101-Papier i tektura 

200102-Szkło 

200108-Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

200110-Odzież 

200111-Tekstylia 

200113*-Rozpuszczalniki 

200114*-Kwasy 

200115*-Alkalia 

200117*-Odczynniki fotograficzne 

200119*-Środki ochrony roślin 



200121*-Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

200123*-Urządzenia zawierające freony 

200125-Oleje i tłuszcze jadalne 

200126*-Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127*-Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 

200128-Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 200127 

200129*-Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

200130-Detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131*-Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

200132-Leki inne niż wymienione w 200131 

200133*-Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 160601,160602 lub 160603 oraz nie sortowane baterie  

i akumulatory zawierające te baterie 

200134-Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135*-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki 

200136-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  

w 200121, 200123 i 200135 

200137*-Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

200138-Drewno inne niż wymienione w 200137 

200139-Tworzywa sztuczne 

200140-Metale 

200141-Odpady zmiotek wentylacyjnych 

200180-Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199-Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

200201-Odpady ulegające biodegradacji 

200202-Gleba i ziemia, w tym kamienie 

200203-Inne odpady nie ulegające biodegradacji 

200301-Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

200302-Odpady z targowisk 

200303-Odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304-Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości 

200306-Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307-Odpady wielkogabarytowe 

200399-Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

 

 

 

 



Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

18. 1/2017 04.05.2017 r. FCC Lubliniec 

Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 5 

42-700 Lubliniec 

5751634699 151361749 150101-Opakowania z papieru i tektury 

150102-Opakowania z tworzyw sztucznych 

150103-Opakowania a drewna 

150104-Opakowania z metali 

150105-Opakowania wielomateriałowe 

150106-Zmieszane odpady opakowaniowe 

150107-Opakowania ze szkła 

150109-Opakowania z tekstyliów 

150110*-Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 

150111*-Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi 

160103-Zużyte opony 

170101-Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

170102-Gruz ceglany 

170103-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 

170107-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 

170201-Drewno 

170202-Szkło 

170203-Tworzywa sztuczne 

170302-Asfalt  inny niż wymieniony  w 170301 

170401-Miedź, brąz, mosiądz 

170402-Aluminium 

170403-Ołów 

170404-Cynk 

170405-Żelazo i stal 

170406-Cyna 

170407-Mieszaniny metali 

170411-Kable inne niż wymienione w 170410 

170508-Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507 

170604-Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 

170802-Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione  

w 170801 

170904-Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 170901, 170902 i 170903 



200101-Papier i tektura 

200102-Szkło 

200108-Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

200110-Odzież 

200111-Tekstylia 

200113*-Rozpuszczalniki 

200114*-Kwasy 

200115*-Alkalia 

200117*-Odczynniki fotograficzne 

200119*-Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 

200121*-Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

200123*-Urządzenia zawierające freony 

200125-Oleje i tłuszcze jadalne 

200126*-Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127*-Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 

200128-Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 200127 

200129*-Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

200130-Detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131*-Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

200132-Leki inne niż wymienione w 200131 

200133*-Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 160601,160602 lub 160603 oraz nie sortowane baterie  

i akumulatory zawierające te baterie 

200134-Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135*-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki 

200136-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  

w 200121, 200123 i 200135 

200137*-Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

200138-Drewno inne niż wymienione w 200137 

200139-Tworzywa sztuczne 

200140-Metale 

200141-Odpady zmiotek wentylacyjnych 

200180-Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199-Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

200201-Odpady ulegające biodegradacji 

200202-Gleba i ziemia, w tym kamienie 

200203-Inne odpady nie ulegające biodegradacji 

200301-Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

200302-Odpady z targowisk 

200303-Odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304-Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości 

200306-Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307-Odpady wielkogabarytowe 

200399-Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 



Zmiana w dniu 25.05.2018 r. 

1703 – Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

170380 – Odpadowa papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

19. 2/2017 15.05.2017 r. REMONDIS 

SERWIS  

Sp. z o.o. 

ul. Radomska 12 

42-200 Częstochowa 

5213688069 360731704 10 0101-Żużel, popioły i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04) 

150101-Opakowania z papieru i tektury 

150102-Opakowania z tworzyw sztucznych 

150103-Opakowania a drewna 

150104-Opakowania z metali 

150105-Opakowania wielomateriałowe 

150106-Zmieszane odpady opakowaniowe 

150107-Opakowania ze szkła 

150109-Opakowania z tekstyliów 

150110*-Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 

150111*-Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi 

160103-Zużyte opony 

160601*-Baterie i akumulatory ołowiane 

160602*-Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

160603*-Baterie zawierające rtęć 

170101-Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

170102-Gruz ceglany 

170103-Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

170107-Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06 

170180-Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

170181-Odpady z remontów i przebudowy dróg 

170182-Inne niewymienione odpady 

170106*-Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające 

substancje niebezpieczne 

170201-Drewno 

170202-Szkło 

170203-Tworzywa sztuczne 

170204*-Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady 

kolejowe) 

170301*-Mieszanki bitumiczne zawierające smołę 

170302-Mieszanki bitumiczne inne niż w 17 03 01 

170303*-Smoła i produkty smołowe 

170380-Odpadowa papa 

170401-Miedź, brąz, mosiądz 

170402-Aluminium 

170403-Ołów 



170404-Cynk 

170405-Żelazo i stal 

170406-Cyna 

170407-Mieszaniny metali 

170409*-Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

170410*-Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje 

niebezpieczne 

170411-Kable inne niż wymienione w 170410 

170503*-Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB) 

170504-Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

170505*-Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony 

substancjami niebezpiecznymi 

170506-Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

170507*-Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne 

170508-Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507 

170601*-Materiały izolacyjne zawierające azbest 

170603*-Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 

170604-Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 

170605*-Materiały budowlane zawierające azbest 

170801*-Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi 

170802-Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione  

w 170801 

170901*-Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć 

170902*-Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. 

substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe 

zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) 

170903*-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady 

zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 

170904-Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 170901, 170902 i 170903 

200101-Papier i tektura 

200102-Szkło 

200108-Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

200110-Odzież 

200111-Tekstylia 

200113*-Rozpuszczalniki 

200114*-Kwasy 

200115*-Alkalia 

200117*-Odczynniki fotograficzne 

200119*-Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 

200121*-Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

200123*-Urządzenia zawierające freony 

200125-Oleje i tłuszcze jadalne 

200126*-Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127*-Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 



200128-Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 200127 

200129*-Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

200130-Detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131*-Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

200132-Leki inne niż wymienione w 200131 

200133*-Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 160601,160602 lub 160603 oraz nie sortowane baterie  

i akumulatory zawierające te baterie 

200134-Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135*-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki 

200136-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  

w 200121, 200123 i 200135 

200137*-Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

200138-Drewno inne niż wymienione w 200137 

200139-Tworzywa sztuczne 

200140-Metale 

200141-Odpady zmiotek wentylacyjnych 

200180-Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199-Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

200201-Odpady ulegające biodegradacji 

200202-Gleba i ziemia, w tym kamienie 

200203-Inne odpady nie ulegające biodegradacji 

200301-Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

200302-Odpady z targowisk 

200303-Odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304-Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości 

200306-Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307-Odpady wielkogabarytowe 

200399-Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

20. 1/2018 23.04.2018 r. SUEZ Polska  

Sp. z o.o. 

02-981 Warszawa 

ul. Zawodzie 5 

5260029173 010395344  

WYKREŚLONY 20.09.2018 R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

21. 2/2018 25.05.2018 r. Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej  

Sp. z o.o.  

w Zabrzu 

41-800 Zabrze 

ul. Lecha 10 
6480000290 272758810 15- Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały 

filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

1501-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi 

komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

150101-Opakowania z papieru i tektury 

150102-Opakowania z tworzyw sztucznych 

150103-Opakowania a drewna 

150104-Opakowania z metali 

150105-Opakowania wielomateriałowe 

150106-Zmieszane odpady opakowaniowe 

150107-Opakowania ze szkła 

150109-Opakowania z tekstyliów 

150110*-Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 

150111*-Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi 

16 -Odpady nieujęte w innych grupach 

1601-Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny 

pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z 

wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608) 

160103-Zużyte opony 

17-Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych) 

1701-Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury 

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

170101-Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

170102-Gruz ceglany 

170103-Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

170106*-Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające 

substancje niebezpieczne 

170107-Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06 

170180-Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

170181-Odpady z remontów i przebudowy dróg 

170182-Inne niewymienione odpady 

1702-Odpady drewna, szkłą i tworzyw sztucznych 

170201-Drewno 

170202-Szkło 

170203-Tworzywa sztuczne 

1703-Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 



170302-Asfalt inny niż wymieniony w 170301 

170380-Odpadowa papa 

1704-Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

170401-Miedź, brąz, mosiądz 

170402-Aluminium 

170403-Ołów 

170404-Cynk 

170405-Żelazo i stal 

170406-Cyna 

170407-Mieszaniny metali 

170411-Kable inne niż wymienione w 170410 

1705-Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych 

oraz urobek z pogłębiania) 

170508-Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507 

1706-Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

170603*-Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 

170604-Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170601708-

Materiały konstrukcyjne zawierające gips 

170802-Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione 

1709-Inne odpady z budowy, remontów i demontażu  

170904-Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 170901, 170902  i 170903 

20-Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

2001-Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z 

wyłączeniem 1501) 

200101-Papier i tektura 

200102-Szkło 

200108-Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

200110-Odzież 

200111-Tekstylia 

200113*-Rozpuszczalniki 

200114*-Kwasy 

200115*-Alkalia 

200117*-Odczynniki fotograficzne 

200119*-Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 

200121*-Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

200123*-Urządzenia zawierające freony 

200125-Oleje i tłuszcze jadalne 

200126*-Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127*-Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 

200128-Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 200127 

200129*-Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

200130-Detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131*-Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

200132-Leki inne niż wymienione w 200131 



200133*-Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 160601,160602 lub160603 oraz nie sortowane baterie i 

akumulatory zawierające te baterie 

200134-Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135*-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 200121 i 200123zawierające niebezpieczne składniki 

200136-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 

200121, 200123 i 200135 

200137*-Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

200138-Drewno inne niż wymienione w 200137 

200139-Tworzywa sztuczne 

200140-Metale 

200141-Odpady zmiotek wentylacyjnych 

200180-Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199-Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

2002-Odpady z ogrodów i parków (w tym cmentarzy) 

200201-Odpady ulegające biodegradacji 

200202-Gleba i ziemia, w tym kamienie 

200203-Inne odpady nie ulegające biodegradacji 

2003-Inne odpady komunalne 

200301-Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

200302-Odpady z targowisk 

200303-Odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304-Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości 

200306-Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307-Odpady wielkogabarytowe 

200399-Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

22. 1/2019 01.03.2019 r. FCC Polska  

Sp. z o.o. 

41-800 Zabrze 

ul. Lecha 10 
6762157648 357190739 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały 

filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi 

komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

150101-Opakowania z papieru i tektury 

150102-Opakowania z tworzyw sztucznych 

150103-Opakowania a drewna 

150104-Opakowania z metali 

150105-Opakowania wielomateriałowe 

150106-Zmieszane odpady opakowaniowe 

150107-Opakowania ze szkła 

150109-Opakowania z tekstyliów 

150110*-Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone  

(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne  

i toksyczne) 

150111*-Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 

16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając 

maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji 

pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06  

i 16 08) 

160103-Zużyte opony 

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych) 

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury 

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

170101-Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

170102-Gruz ceglany 

170103-Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

170106*-Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające 

substancje niebezpieczne 

170107-Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06 

170180-Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

170181-Odpady z remontów i przebudowy dróg 

170182-Inne niewymienione odpady 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

170201-Drewno 

170202-Szkło 



170203-Tworzywa sztuczne 

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

170302-Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

170401-Miedź, brąz, mosiądz 

170402-Aluminium 

170403-Ołów 

170404-Cynk 

170405-Żelazo i stal 

170406-Cyna 

170407-Mieszaniny metali 

170411-Kable inne niż wymienione w 170410 

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

zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

170508-Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507 

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest 

170604-Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 

17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips 

170802-Materiały konstrukcyjne  zawierające gips inne niż wymienione  

w 170801 

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

170904-Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 170901, 170902  i 170903 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie  

(z wyłączeniem 15 01) 

200101-Papier i tektura 

200102-Szkło 

200108-Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

200110-Odzież 

200111-Tekstylia 

200113*-Rozpuszczalniki 

200114*-Kwasy 

200115*-Alkalia 

200117*-Odczynniki fotograficzne 

200119*-Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne  

i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)  

200121*-Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

200123*-Urządzenia zawierające freony 

200125-Oleje i tłuszcze jadalne 

200126*-Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127*-Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 

200128-Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 200127 

200129*-Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

200130-Detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131*-Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 



200132-Leki inne niż wymienione w 200131 

200133*-Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 160601,160602 lub160603 oraz nie sortowane baterie  

i akumulatory zawierające te baterie 

200134-Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135*-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 200121 i 200123zawierające niebezpieczne składniki 

200136-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  

w 200121, 200123 i 200135 

200137*-Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

200138-Drewno inne niż wymienione w 200137 

200139-Tworzywa sztuczne 

200140-Metale 

200141-Odpady zmiotek wentylacyjnych 

200180-Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199-Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 

200201-Odpady ulegające biodegradacji 

200202-Gleba i ziemia, w tym kamienie 

200203-Inne odpady nie ulegające biodegradacji 

20 03 Inne odpady komunalne 

200301-Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

200302-Odpady z targowisk 

200303-Odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304-Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości 

200306-Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307-Odpady wielkogabarytowe 

200399-Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. Nr 

rejestrowy 
Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

23. 2/2019 27.11.2019 r. Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

Mirosław 

Olejarczyk 

Wola Jachowa 

94A 

26-008 Górno 

6571053027 291128177 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały 

filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi 

komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

150101-Opakowania z papieru i tektury 

150102-Opakowania z tworzyw sztucznych 

150103-Opakowania a drewna 

150104-Opakowania z metali 

150105-Opakowania wielomateriałowe 

150106-Zmieszane odpady opakowaniowe 

150107-Opakowania ze szkła 

150109-Opakowania z tekstyliów 

150110*-Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone  

150111*-Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 

16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając 

maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji 

pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06  

i 16 08) 

160103-Zużyte opony 

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych) 

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury 

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

170101-Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

170102-Gruz ceglany 

170103-Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

170107-Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

170201-Drewno 

170202-Szkło 

170203-Tworzywa sztuczne 

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

170302-Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

170401-Miedź, brąz, mosiądz 

170402-Aluminium 

170403-Ołów 

170404-Cynk 



170401-Miedź, brąz, mosiądz 

170402-Aluminium 

170403-Ołów 

170404-Cynk 

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

zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

170508-Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507 

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest 

170604-Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 

17 08 Materiały budowlane zawierające gips 

170802-Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione  

w 170801 

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

170904-Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 170901, 170902  i 170903 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie  

(z wyłączeniem 15 01) 

200101-Papier i tektura 

200102-Szkło 

200108-Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

200110-Odzież 

200111-Tekstylia 

200113*-Rozpuszczalniki 

200114*-Kwasy 

200115*-Alkalia 

200117*-Odczynniki fotograficzne 

200119*-Środki ochrony roślin  

200121*-Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

200123*-Urządzenia zawierające freony 

200125-Oleje i tłuszcze jadalne 

200126*-Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127*-Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 

200128-Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 200127 

200129*-Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

200130-Detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131*-Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

200132-Leki inne niż wymienione w 200131 

200133*-Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 160601,160602 lub160603 oraz nie sortowane baterie  

i akumulatory zawierające te baterie 

200134-Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135*-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 200121 i 200123zawierające niebezpieczne składniki 

200136-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  

w 200121, 200123 i 200135 



200137*-Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

200138-Drewno inne niż wymienione w 200137 

200139-Tworzywa sztuczne 

200140-Metale 

200141-Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) 

200180-Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199-Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 

200201-Odpady ulegające biodegradacji 

200202-Gleba i ziemia, w tym kamienie 

200203-Inne odpady nie ulegające biodegradacji 

20 03 Inne odpady komunalne 

200301-Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

200302-Odpady z targowisk 

200303-Odpady z czyszczenia ulic i placów 

200306-Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307-Odpady wielkogabarytowe 

200399-Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

 

 

  



Lp. Nr 

rejestrowy 

Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

24. 1/2022 07.02.2022 OUTRECO SP. Z 

O.O. SP. 

KOMANDYTOW

A 

Ul. Kawia 31/43 

42-202 Częstochowa 

9492239839 384298298 150101-Opakowania z papieru i tektury 

150102-Opakowania z tworzyw sztucznych 

150103-Opakowania a drewna 

150104-Opakowania z metali 

150105-Opakowania wielomateriałowe 

150106-Zmieszane odpady opakowaniowe 

150107-Opakowania ze szkła 

160103-Zużyte opony 

170101-Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

170102-Gruz ceglany 

170103-Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

170107-Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione  

w 17 01 06 

170201-Drewno 

170202-Szkło 

170203-Tworzywa sztuczne 

170302-Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

170401-Miedź, brąz, mosiądz 

170402-Aluminium 

170403-Ołów 

170404-Cynk 

170405-Żelazo i stal 

170406-Cyna 

170407-Mieszaniny metali 

170411-Kable inne niż wymienione w 170410 

170508-Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507 

170604-Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 

170802-Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione  

w 170801 

170904-Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 170901, 170902  i 170903 

200101-Papier i tektura 

200102-Szkło 

200108-Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

200110-Odzież 

200111-Tekstylia 

200125-Oleje i tłuszcze jadalne 

200128-Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 200127 

200130-Detergenty inne niż wymienione w 200129 

200132-Leki inne niż wymienione w 200131 

200134-Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 



200136-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione  

w 200121, 200123 i 200135 

200138-Drewno inne niż wymienione w 200137 

200139-Tworzywa sztuczne 

200140-Metale 

200141-Odpady zmiotek wentylacyjnych 

200180-Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199-Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

200201-Odpady ulegające biodegradacji 

200202-Gleba i ziemia, w tym kamienie 

200203-Inne odpady nie ulegające biodegradacji 

200301-Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

200302-Odpady z targowisk 

200303-Odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304-Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

200306-Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307-Odpady wielkogabarytowe 

200399-Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lp. Nr 

rejestrowy 

Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

25. 2/2022 16.03.2022 OUTRECO  

SP. Z O.O.  

Ul. Kawia 31/43 

42-202 Częstochowa 

9492239420 384113703 150101-Opakowania z papieru i tektury 

150102-Opakowania z tworzyw sztucznych 

150103-Opakowania a drewna 

150104-Opakowania z metali 

150105-Opakowania wielko materiałowe 

150106-Zmieszane odpady opakowaniowe 

150107-Opakowania ze szkła 

160103-Zużyte opony 

170101-Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

170102-Gruz ceglany 

170103-Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

170107-Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

170201-Drewno 

170202-Szkło 

170203-Tworzywa sztuczne 

170302-Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 

170401-Miedź, brąz, mosiądz 

170402-Aluminium 

170403-Ołów 

170404-Cynk 

170405-Żelazo i stal 

170406-Cyna 

170407-Mieszaniny metali 

170411-Kable inne niż wymienione w 170410 

170508-Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507 

170604-Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 

170802-Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione  

w 170801 

170904-Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 170901, 170902  i 170903 

200101-Papier i tektura 

200102-Szkło 

200108-Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

200110-Odzież 

200111-Tekstylia 

200125-Oleje i tłuszcze jadalne 

200128-Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 200127 

200130-Detergenty inne niż wymienione w 200129 

200132-Leki inne niż wymienione w 200131 

200134-Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200136-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 i 200135 



200138-Drewno inne niż wymienione w 200137 

200139-Tworzywa sztuczne 

200140-Metale 

200141-Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) 

200180-Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199-Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

200201-Odpady ulegające biodegradacji 

200202-Gleba i ziemia, w tym kamienie 

200203-Inne odpady nie ulegające biodegradacji 

200301-Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

200302-Odpady z targowisk 

200303-Odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304-Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

200306-Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307-Odpady wielkogabarytowe 

200399-Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lp. Nr 

rejestrowy 

Data wpisu Nazwa Firmy Adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów 

26. 3/2022 19.04.2022  Firma „Coner” 

Bogusław Coner  

ul. M. Konopnickiej 

378 42-260 

Kamienica Polska 

5732005413 150860858 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi 

komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

150101-Opakowania z papieru i tektury 

150102-Opakowania z tworzyw sztucznych 

150103-Opakowania a drewna 

150104-Opakowania z metali 

150105-Opakowania wielomateriałowe 

150106-Zmieszane odpady opakowaniowe 

150107-Opakowania ze szkła 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 

16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając 

maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i 

konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 

06 i 16 08) 

160103-Zużyte opony 

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 

oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych) 

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

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

170101-Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

170102-Gruz ceglany 

170103-Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

170106*-Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 

170107-Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

170201-Drewno 

170202-Szkło 

170203-Tworzywa sztuczne 

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

170302-Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

170401-Miedź, brąz, mosiądz 

170402-Aluminium 

170403-Ołów 

170404-Cynk 



170405-Żelazo i stal 

170406-Cyna 

170407-Mieszaniny metali 

170411-Kable inne niż wymienione w 170410 

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

zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

170508-Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507 

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest 

170604-Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 

17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips 

170802-Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione  

w 170801 

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

170904-Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 170901, 170902  i 170903 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 

selektywnie 

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie  

(z wyłączeniem 15 01) 

200101-Papier i tektura 

200102-Szkło 

200108-Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

200110-Odzież 

200111-Tekstylia 

200125-Oleje i tłuszcze jadalne 

200130-Detergenty inne niż wymienione w 200129 

200135*-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki 

200136-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 i 200135 

200138-Drewno inne niż wymienione w 200137 

200139-Tworzywa sztuczne 

200140-Metale 

200199-Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 

200201-Odpady ulegające biodegradacji 

200202-Gleba i ziemia, w tym kamienie 

200203-Inne odpady nie ulegające biodegradacji 

20 03 Inne odpady komunalne 

200301-Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

200302-Odpady z targowisk 

200303-Odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304-Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

200306-Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307-Odpady wielkogabarytowe 

200399-Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

 



 


