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Firma, oznaczenie 

siedziby i adres albo imię 

i nazwisko przedsiębiorcy 

Numer 

identyfikacji 

podatkowej  
NIP 

Numer 

identyfikacyjny 
REGON 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych Numer 

rejestrowy 

PPHU „TAMAX” 

Tadeusz Cieślak 

ul. Dworcowa 46 

28-340 Sędziszów 

656-100-12-76 290337134  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; 
 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* – o leje i tłuszcze inne niż jadalne; 
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 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 niesortowane 

                     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 – i nne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w podgrupie 

 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. 

MIKI Recykling  

Sp. z o.o. 

ul. Nad Drwiną 33 

30-841 Kraków 

676-227-94-46 

 

356881507 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 
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                     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* – o leje 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 niesortowane 

                     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 
 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. 

REMONDIS 

Kraków Sp. z o. o. 

ul. Półłanki 64 

  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; 
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30-740 Kraków  20 01 30 –    detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych; 

 20 01 32 –     leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne; 
 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 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 38 –   drewno niezawierające substancji niebezpiecznych; 
 20 01 39 –   tworzywa sztuczne; 

 20 01 40 –  metale; 

 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 

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 07 – odpady wielkogabarytowe; 

 20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach. 
 

„EKOM” 

MACIEJCZYK 

Spółka Jawna 

ul. Zakładowa 29 

26-052 Nowiny 

959-10-39-983 290804239 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 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 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 niesortowane 
                     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 
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 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 

 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 niewymienione w innych podgrupach. 
 

PUK TAMAX sp.  

o.o., 

Ul. Tyniecka 1, 

32-050 Skawina 

656-234-68-53 522486234  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 niesortowane 
                     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; 
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 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 

 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. 

Małopolskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Odpadami 

Spółka z o.o. w 

Krakowie 

ul. Barska 12 

30-307 Kraków 

676-246-04-30 122729525 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 niesortowane 
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                     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 
 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji; 

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

 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. 

Ecopell Sp. z o.o. 6821778301 381675748 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 Opakowania z drewna 

15 01 04 Opakowania z metali 

15 01 05 Opakowania  wielomateriałowe 

15 01 06 Zmieszane  odpady  opakowaniowe 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

15 01 10* Opakowania  zawierające  pozostałości  substancji  niebezpiecznych  lub  nimi  zanieczyszczone 

15 01 11* Opakowania  z  metali  zawierające  niebezpieczne  porowate  elementy  wzmocnienia  konstrukcyjnego ( np. : 

azbest ) , włącznie  z  pustymi  pojemnikami  ciśnieniowymi 

16 01 03 Zużyte opony 

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

 



17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne  niż  wymienione  w 17 01 06 

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 Aluminium 

17 04 03 Ołów 

17 04 04 Cynk 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 06 Cyna 

17 04 07 Mieszaniny metali 

17 04 11 Kable inne  niż wymienione w 17 04 10 

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

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

17 08 01* Materiały  budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione  w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

20 01 01 Papier i tektura 

20 01 02 Szkło 

20 01 08 Odpady  kuchenne  ulegające  biodegradacji 

20 01 10 Odzież 

20 01 11 Tekstylia 

20 01 13* Rozpuszczalniki 

20 01 14* Kwasy 

20 01 15* Alkalia 

20 01 17* Odczynniki  fotograficzne 

20 01 19* Środki  ochrony  roślin   

20 01 21* Lampy  fluorescencyjne  i  inne  odpady  zawierające  rtęć 



20 01 23* Urządzenia  zawierające  freony 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

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

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

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice  inne  niż  wymienione  w  20 01 27 

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 30 Detergenty  inne  niż  wymienione  w  20 01 29 

20 01 31* Leki  cytotoksyczne  i  cytostatyczne 

20 01 32 Leki  inne  niż  wymienione w 20 01 31 

20 01 33* Baterie  i  akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

20 01 34 Baterie  i  akumulatory  inne  niż  wymienione  w  20 01 33 

20 01 35* Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  inne  niż  wymienione            w  20 01 21  i  20 01 23  zawierające  

niebezpieczne  składniki 

20 01 36 Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  inne  niż  wymienione            w  20 01 21 , 20 01 23 , 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 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 
 



     

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

Mirosław 

Olejarczyk 

Wola Jachowa 

94A 

26-008 Górno 

657 105 30 27 291128177  Kod 

odpadu 

Rodzaj odpadu 

 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 

 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 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 23* Urządzenia  zawierające  freony 

 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

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

  w  20 01 27 

 



 20 01 30 Detergenty  inne  niż  wymienione  w  20 01 29 

 20 01 32 Leki  inne  niż  wymienione w 20 01 31 

 20 01 33* Baterie  i  akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi  

w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 
 zawierające te baterie 

 20 01 34 Baterie  i  akumulatory  inne  niż  wymienione  w  20 01 33 

 20 01 35* Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  inne  niż  wymienione         

    w  20 01 21  i  20 01 23  zawierające  niebezpieczne  składniki 

 20 01 36 Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  inne  niż  wymienione           

  w  20 01 21 , 20 01 23, 20 01 35 

 20 01 37* Drewno  zawierające  substancje  niebezpieczne 

 20 01 38 Drewno  inne  niż  wymienione  w  20 01 37 

 20 01 39 Tworzywa sztuczne 

 20 01 40 Metale 

 20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) 

 20 01 80 Środki  ochrony  roślin  inne  niż  wymienione  w  20 01 19 

 20 01 99 Inne  niewymienione  frakcje  zbierane  w  sposób  selektywny 

 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 

 20 03 01 Niesegregowane ( zmieszane ) odpady  komunalne 

 20 03 02 Odpady  z  targowisk 

 20 03 03 Odpady  z  czyszczenia  ulic  i  placów 

 20 03 06 Odpady  ze  studzienek  kanalizacyjnych 

 20 03 07 Odpady  wielkogabarytowe 

 20 03 99 Odpady  komunalne niewymienione w innych podgrupach 
 

 

 


