
     

 REJESTR PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY na dzień 30.04.2019 r. 
     
     

NR REJ. NAZWA FIRMY NIP REGON 
KOD 
ODPADÓW  RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW 

      200101  papier i tektura 

      200102   szkło 

  od 16.04.2019 roku   200108 odpady kuchenne ulegające  biodegradacji 

6233.1 

PreZeroService 
Wschód Spółka z 
o.o. 9482007435 200110 odzież 

   670163803 200111 tekstylia 

     200113 rozpuszczalniki 

     200114 kwasy 

     200115 akalia 

     200117 odczynniki fotograficzne 

  
Tonsmeier Wschód 
sp. z o.o.    200119 

środki ochrony I Iii klasy toksyczności( bardzo toksyczne i toksyczne np.. Herbicydy, 
insektycydy) 

  ul. Wrocławska 3   200121 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

  26-600 Radom   200123 urządzenia zawierające freony 

      200125 oleje i tłuszcze jadalne 

      200126 oleje i tłuszcze inne niż wmienione w 20 01 25 

  
dawniej ALMAX  sp. z 
o.o.   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 

     200132 leki inne niż wymienione w 20 01 31 

     200133 
baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 0601, lub 
160603 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające baterie 

     200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 



     200135 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki 

     200136 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123, 
200135 

     200137 drewno zawierające substancje niebezpieczne 

     200138 drewno inne niż wymienione 200137 

     200139 tworzywa sztuczne 

     200140 metale 

     200141 odpady zmiotek wentylacyjnych 

     200180 środki ochrony roślininne 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 

         

 od 27.12.12 r.   150101 opakowania z papieru i tektury 

     150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

     150103 opakowania z drewna 

     150104 opakowania z metali 

     150105 opakowania wielomateriałowe 

     150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

     150107 opakowaniaze szkła 

     150109 opakowania z tekstyliów 

     150110 

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone / np.. Środkami ochrony roślin Ii II klasy toksyczności- bardzo toksyczne 
i toksyczne 

     150111 
opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego / np.. Azbest/ włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 



     150202 

sorbenty, materiały filtracyjne / w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach/, tkaniny 
do wycierania / np.. Szmaty, ścierki/ i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi w tym PCB 

     150203 
sorbenty, materiały filtracyjne / w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach/, tkaniny 
do wycierania / np.. Szmaty, ścierki/ i ubrania ochronneinne niż wymienione w 150202 

     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 ceramicznychi 
elementów wyposażenia , inne niż w 170106 

     170201 drewno 

     170202 szkło 

     170203 Tworzywa sztuczne 

     170302 Asfalt inny niż wymieniony w 170301 

     170401 Miedź lub mosiądz 

     170402 Aluminium 

     170403 Ołów 

     170404 Cynk 

     170405 Żelazo i stal 

     170406 Cyna 

     170407 Mieszanina 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 

   Od dnia 02.12.2014 r   100101 
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych 
w 100104) 

     

          

6233.2 PHU EKO-TRANS 7141228192 200101  papier i tektura 

  Cezary Kubacki 430390904 200102   szkło 

  Wielkie 90   200108 odpady kuchenne ulegające                   biodegradacji 



  21-143   200121 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

      200123 urządzenia zawierające freony 

      200135 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki 

      200136 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123, 
200135 

      200138 drewno inne niż wymienione 200137 

      200139 tworzywa sztuczne 

      200140 metale 

      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 

  od 04.04.2013 r   100101 
żużle,popioły paleniskowe i pyły kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 
100104) 

      150101 opakowania z papieru i tektury 

      150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

      150103 opakowania z drewna 

      150104 opakowania z metali 

      150105 opakowania wielomateriałowe 

      150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

      150107 opakowaniaze szkła 

      150109 opakowania z tekstyliów 

      150110 

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone / np.. Środkami ochrony roślin Ii II klasy toksyczności- bardzo toksyczne 
i toksyczne 

      150111 
opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego / np.. Azbest/ włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 



      150203 
sorbenty, materiały filtracyjne / w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach/, tkaniny 
do wycierania / np.. Szmaty, ścierki/ i ubrania ochronneinne niż wymienione w 150202 

      160103 zuzyte opony 

      160117 metale żelazne 

      160118 metale nieżelazne 

      160119 tworzywa sztuczne 

      160120 szkło 

      160214 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 

      160216 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 

      160304 nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 160303, 160380 

      160306 organiczne odpady inne niż wymienione w 160305 

      160380 produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 

      160604 baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 160603) 

      160605 inne baterie i akumulatory 

      168001 magnetyczne i optyczne nośniki informacji 

      168102 odpady inne niż wymienione w 168101 

      168202 odpady inne niż wymienione w 168201 

      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 ceramicznychi 
elementów wyposażenia , inne niż w 170106 

      170180 usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

      170181 odpady z remontów i przebudowy dróg 

      170182 inne niewymienione odpady 

      170201 drewno 

      170202 szkło 

      170203 Tworzywa sztuczne 

      170380 odpadowa mapa 

      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 

      170504 gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 180503 

      170506 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505 

      170508 tłuczeń drogowy( 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 

6233.3 
EKO-TRANS Sp. z 
o.o. 7142017741 200101  papier i tektura 

  Samoklęski 28 

60526971 
 200102   szkło 

  21-132 Kamionka   200108 odpady kuchenne ulegające                   biodegradacji 

      200110 odzież 

      200111 tekstylia 

      200113 rozpuszczalniki 

      200114 kwasy 

      200115 akalia 

      200117 odczynniki fotograficzne 

      200119 
środki ochrony I Iii 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 wmienione w 20 01 25 

      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 

      200132 leki inne niż wymienione w 20 01 31 

      200133 
baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 0601, lub 
160603 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające baterie 



      200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

      200135 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki 

      200136 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123, 
200135 

      200137 drewno zawierające substancje niebezpieczne 

          

      200138 drewno inne niż wymienione 200137 

      200139 tworzywa sztuczne 

      200140 metale 

      200141 odpady zmiotek wentylacyjnych 

      200180 środki ochrony roślininne 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 

  od 08.01.2013 r   100101 
żużle,popioły paleniskowe i pyły kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 
100104) 

      150101 opakowania z papieru i tektury 

      150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

      150103 opakowania z drewna 

      150104 opakowania z metali 

      150105 opakowania wielomateriałowe 

      150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

      150107 opakowaniaze szkła 

      150109 opakowania z tekstyliów 



      150110 

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone / np.. Środkami ochrony roślin Ii II klasy toksyczności- bardzo toksyczne 
i toksyczne 

      150111 
opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego / np.. Azbest/ włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

      150203 
sorbenty, materiały filtracyjne / w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach/, tkaniny 
do wycierania / np.. Szmaty, ścierki/ i ubrania ochronneinne niż wymienione w 150202 

      160103 zuzyte opony 

      160117 metale żelazne 

      160118 metale nieżelazne 

      160119 tworzywa sztuczne 

      160120 szkło 

      160214 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 

      160216 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 

      160304 nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 160303, 160380 

      160306 organiczne odpady inne niż wymienione w 160305 

      160380 produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 

      160604 baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 160603) 

      160605 inne baterie i akumulatory 

      168001 magnetyczne i optyczne nośniki informacji 

      168102 odpady inne niż wymienione w 168101 

      168202 odpady inne niż wymienione w 168201 

      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 ceramicznychi 
elementów wyposażenia , inne niż w 170106 

      170180 usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

      170181 odpady z remontów i przebudowy dróg 

      170182 inne niewymienione odpady 

      170201 drewno 

      170202 szkło 

      170203 Tworzywa sztuczne 

      170380 odpadowa mapa 

      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 

      170504 gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 180503 

      170506 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505 

      170508 tłuczeń drogowy( 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 

6233.4 REMONDIS ŚWIDNIK 7131006194     

  Kruczkowskiego 6 A 430566935 200101  papier i tektura 

      200102   szkło 

      200108 odpady kuchenne ulegające                   biodegradacji 

      200110 odzież 

      200111 tekstylia 

      200113 rozpuszczalniki 

      200114 kwasy 

      200115 akalia 

      200117 odczynniki fotograficzne 

      200119 
środki ochrony I Iii 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 wmienione w 20 01 25 

      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 

      200132 leki inne niż wymienione w 20 01 31 

      200133 
baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 0601, lub 
160603 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające baterie 

      200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

      200135 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki 

      200136 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123, 
200135 

      200137 drewno zawierające substancje niebezpieczne 

         

      200138 drewno inne niż wymienione 200137 

      200139 tworzywa sztuczne 

      200140 metale 

      200141 odpady zmiotek wentylacyjnych 

      200180 środki ochrony roślininne 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 

      150101 opakowania z papieru i tektury 

      150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

      150104 opakowania z metali 

      150105 opakowania wielomateriałowe 

      150107 opakowania ze szkła 

      170101 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  



      170904 
zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 
170902 i 170903 

 
 
6233.5 

 
 
SUEZ Wschód Sp. z 
o.o. 

 
 
 
 

5212755711     

  ul. Ciepłownicza 6 12845343 150101 opakowania z papieru i tektury 

  20-479 Lublin   150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

      150103 opakowania z drewna 

      150104 opakowania z metali 

      150105 opakowania wielomateriałowe 

      150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

      150107 opakowaniaze szkła 

  dawniej   150109 opakowania z tekstyliów 

  
SITA Wschód sp. z 
o.o.   150110 

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone / np.. Środkami ochrony roślin Ii II klasy toksyczności- bardzo toksyczne 
i toksyczne 

      150111 
opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego / np.. Azbest/ włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

      200101  papier i tektura 

      200102   szkło 

      200108 odpady kuchenne ulegające          biodegradacji 

      200110 odzież 

      200111 tekstylia 

      200113 rozpuszczalniki 

      200114 kwasy 

      200115 akalia 

      200117 odczynniki fotograficzne 

      200119 
środki ochrony I Iii 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 wmienione w 20 01 25 



      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 

      200132 leki inne niż wymienione w 20 01 31 

      200133 
baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 0601, lub 
160603 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające baterie 

      200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

      200135 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki 

      200136 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123, 
200135 

      200137 drewno zawierające substancje niebezpieczne 

         

      200138 drewno inne niż wymienione 200137 

      200139 tworzywa sztuczne 

      200140 metale 

      200141 odpady zmiotek wentylacyjnych 

      200180 środki ochrony roślininne 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 

      170102 Gruz ceglany 

      170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów  

      170101 Odpady betonu  oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 



      170107 
Zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 

      170201 drewno 

      170202 szkło 

      170203 Tworzywa sztuczne 

      170302 Asfalt inny niż wymieniony w 170301 

      170401 Miedź lub mosiądz 

      170402 Aluminium 

      170403 Ołów 

      170404 Cynk 

      170405 Żelazo i stal 

      170406 Cyna 

      170407 Mieszanina 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 

 Od dnia 26.11.2014 r.  100101 
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych 
w 100104) 

          

6233.6 Wykreślony z dniem    

  31.03.2017 R.    

      

      

      

6233.7 
Wykreślony z dniem 
28.01.2014 r.    

     

6233.8 
Wykreślony z dniem 
28.07.2014 r.    

      

      

 6233.9 
Wykreślony z dniem 
31.12.2018 r.    



     

6233.10 
FLOREKO Maciej 
Bojdziński   150101 opakowania z papieru i tektury; 

    118-164-07-02 150102  opakowania z tworzyw sztucznych; 

  03-290 Warszawa 015160723 15 01 03   opakowania z drewna; 

  
       ul.Geodezyjna 
80D/11  15 01 04   opakowania z metali; 

  
      adres do 
korespondencji:  15 01 05   opakowania wielomateriałowe; 

  
20-468 Lublin, ul. 
Energetyków 39  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 

     15 01 11*  zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – 

       bardzo toksyczne i toksyczne); 

       opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 

       wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi 

       pojemnikami ciśnieniowymi; 

     20 01 01 papier i tektura; 

     20 01 02  szkło; 

     20 01 08  odpady kuchenne ulegające biodegradacji; 

     20 01 10  odzież; 

     20 01 11  tekstylia; 

     20 01 13*  rozpuszczalniki; 

     20 01 14*  kwasy; 

     20 01 15*  alkalia; 

     20 01 17*  odczynniki fotograficzne; 

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

       np. herbicydy, insektycydy); 

     20 01 21*   lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; 

     20 01 23*  urządzenia zawierające freony; 

     20 01 25   oleje i tłuszcze jadalne; 

     20 01 26*   oleje i tłuszcze inne niż jadalne; 

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

       substancje niebezpieczne; 



     20 01 28 f arby, 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 nie sortowane 

       baterie i akumulatory zawierające te baterie; 

     20 01 34  baterie i akumulatory inne niż baterie i akumulatory łącznie z bateriami 

       i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami 

       zawierającymi rtęć oraz niesortowanymi bateriami i akumulatorami 

       zawierającymi te baterie; 

     20 01 35*  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy 

       fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia 

       zawierające freony zawierające niebezpieczne składniki 

     20 01 36  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne 

       i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony i zużyte 

       urządzenia elektryczne i elektroniczne niezawierające niebezpiecznych 

       składników; 

     20 01 37*  drewno zawierające substancje niebezpieczne; 

     20 01 38  drewno niezawierające substancji niebezpiecznych; 

     20 01 39   tworzywa sztuczne; 

     20 01 40  metale; 

     20 01 41   odpady zmiotek wentylacyjnych; 

     20 01 80  środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

       (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy); 

     20 01 99   inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w podgrupie 

       Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie 

       [z wyłączeniem odpadów opakowaniowych (włącznie z selektywnie 

       gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)]; 

     20 02 01  odpady ulegające biodegradacji; 

     20 02 02   gleba i ziemia, w tym kamienie; 

     20 02 03  Inne odpady nie ulegające biodegradacji; 

     20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 



     20 03 02  odpady z targowisk; 

     20 03 03  odpady z czyszczenia ulic i placów; 

     20 03 04   szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

       nieczystości; 

     20 03 06   odpady ze studzienek kanalizacyjnych; 

     20 03 07  odpady wielkogabarytowe; 

      20 03 99  odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach. 

6233.11 
Zakład Usług 
Komunalnych  200101  papier i tektura 

 ul..Głowackiego 43 716-281-49-72 200102   szkło 

 24-170 Kurów  200108 odpady kuchenne ulegające          biodegradacji 

  61641562 200110 odzież 

 Od 25.08.2015  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 20 01 31 

   200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

   200136 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123, 
200135 

   200138 drewno inne niż wymienione 200137 

   200139 tworzywa sztuczne 

   200140 metale 

   200141 odpady zmiotek wentylacyjnych 

   200180 środki ochrony roślininne 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 

   200113 rozpuszczalniki 

   200114 kwasy 

   200115 akalia 

   200117 odczynniki fotograficzne 

   200119 
środki ochrony I Iii klasy toksyczności( bardzo toksyczne i toksyczne np.. Herbicydy, 
insektycydy) 

   200121 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

   200123 urządzenia zawierające freony 

   200126 oleje i tłuszcze inne niż wmienione w 20 01 25 

   200127 
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne 

   200129 detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

   200131  leki cytotoksyczne 

   200133 
baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 0601, lub 
160603 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające baterie 

   200135 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki 

   200137 drewno zawierające substancje niebezpieczne 

   200138 drewno inne niż wymienione w 200137 

   150101 opakowania z papieru i tektury 

   150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

   150103 opakowania z drewna 

   150104 opakowania z metali 

   150105 opakowania wielomateriałowe 

   150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

   150107 opakowaniaze szkła 

   150109 opakowania z tekstyliów 

   150110 

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone / np.. Środkami ochrony roślin Ii II klasy toksyczności- bardzo toksyczne 
i toksyczne 

   150111 
opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego / np.. Azbest/ włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

   150203 
sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.. Szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 150202 

   160103 Zużyte opony 

   160117 metale żelazne 



   160118 metale nieżelazne 

   160119 tworzywa sztuczne 

   160120 szkło 

   160214 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 

   160304 nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 160303, 160380 

   160306 organiczne odpady inne niż wymienione 160305, 160380 

   160380 produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 

   160605 inne baterie i akumulatory 

   168001 magnetyczne i optyczne nośniki informacji 

   168102 odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych inne niż wymienione w 168101 

   168202 odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych inne niż wymienione w 168201 

   170102 Gruz ceglany 

   170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów  

   170101 Odpady betonu  oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

   170107 
Zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 

   170180 usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

   170181 odpady z remontów i przebudowy dróg 

   170182 inne inne nie wymienione odpady 

   170201 drewno 

   170202 szkło 

   170203 Tworzywa sztuczne 

   170302 Asfalt inny niż wymieniony w 170301 

   170380 odpadowa papa 

   170402 Aluminium 

   170403 Ołów 

   170404 Cynk 

   170405 Żelazo i stal 

   170406 Cyna 

   170407 Mieszanina metali 

   170411 Kable inne niż wymienione w 170410 

   170504 gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienipone w 170503 

   170506 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505 

   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 

   020103 odpadowa masa roślinna 

   020101 odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 

   020110 odpady metalowe 

   100101 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 

   100102 popioły lotne z węgla 

   130204* 
mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki 
chlotowcoorganiczne 

   130205* 
mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

   130206* syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

   130207* oleje silnikowe, przekładniowei smarowe łatwo ulegajace biodegradacji 

   130208* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

   190503 kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania 

   190801 skratki 

   191212 
inne odpady ( wtym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 191211 

 
 
 
 
 

Od 30.07.2018 roku 
rozszerzono wpis o 
n/w rodzaje odpadów: 
   

 
ex 200108 – Bioodpady (ulegające biodegradacji odpady kuchenne wraz z odpadami z 
ogrodów i parków) 
ex200199 – selektywnie zbierane odpady  opakowaniowe 
ex200199 – popioły paleniskowe z gospodarstw  domowych. 

 6233.12.2016 EKOLAND   200101  papier i tektura 

  ul.Piłsudskiego 12/3 715-16-46-324 200102   szkło 

  Kraśnik 431240986 200108 odpady kuchenne ulegające    biodegradacji 

      200110 odzież 

      200111 tekstylia 

      200113* rozpuszczalniki 

      200114* kwasy 

      200115* akalia 

      200117* odczynniki fotograficzne 

      200119* środki ochrony I Iii 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 wmienione w 20 01 25 

      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 

      200132 leki inne niż wymienione w 20 01 31 

      200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 0601, 

       lub 160603 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające baterie 

      200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

      200135* 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki 

      200136 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123, 
200135 

      200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne 

      200138 drewno inne niż wymienione 200137 

      200139 tworzywa sztuczne 

      200140 metale 

      200141 odpady zmiotek wentylacyjnych 

      200180 środki ochrony roślinne 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 

      150101 opakowania z papieru i tektury 

      150102 opakowania z tworzyw sztucznych 



      150103 opakowania z drewna 

      150104 opakowania z metali 

      150105 opakowania wielomateriałowe 

      150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

      150107 opakowaniaze szkła 

      150109 opakowania z tekstyliów 

      150110* 

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone / np.. Środkami ochrony roślin Ii II klasy toksyczności- bardzo toksyczne 
i toksyczne 

      150111* 
opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego / np.. Azbest/ włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

        

      150202 

Sorbenty, materiały filtracyjne( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np.szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np.PCB) 

      150203 
sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.. Szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 150202 

      160103 Zużyte opony 

      170102 Gruz ceglany 

      170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

      170101 Odpady betonu  oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

      170107 
Zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 

      170182 inne inne nie wymienione odpady 

      170201 drewno 

      170202 szkło 

      170203 Tworzywa sztuczne 

      170302 Asfalt inny niż wymieniony w 170301 

      170380 odpadowa papa 

      170401 Miedź, brąz, mosiądz 

      170402 Aluminium 

      170403 Ołów 

      170404 Cynk 

      170405 Żelazo i stal 

      170406 Cyna 

      170407 Mieszanina 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 

      100101 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 

      160209 Transformatory i kondensatory zawierające PCB 

      160210 
Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 
160209 

      160211 Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 

      160212 Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 

      160213 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 
160209 do 160212 

      160214 Zużyte urządzenia  inne niż wymienione w 160209 do 160213 

      160215 Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 

      160216 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 

      160505 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 160504 

      160601 Baterie i akumulatory ołowiowe 

      160602 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

      160603 Baterie zawierające rtęć 

      160604 Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 160603) 

      160605 Inne baterie i akumulatory 

      160606 Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów 

 
6233.13.2016 
 
 
 
    

Zakład 
Zagospodarowania 
Odpadów 
Komunalnych w 
Bełżycach 

713-306-36-93 
 
 
060714709 010101 Odpady z wydobywania rud metali ( z wyłączeniem 010180) 

 

 

 

   010102 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 

   010180 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu 

   020103 Odpadowa masa roślinna 

   020104 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 



   020106 Odchody zwierzęce 

   020107 Odpady z gospodarki leśnej 

   020108* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne 

   020109 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 

   020110 Odpady metalowe 

  

      

02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania       

      

02 05 99 Inne niewymienione odpady       

      

02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa       

      

02 06 02 Odpady konserwantów       

      

02 06 99 Inne niewymienione odpady       

      

03 01 01 Odpady kory i korka       

      

03 01 04* 

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne       

      

03 01 05 

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04       

      

03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne       

      

03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80       

      

03 01 99 Inne niewymienione odpady       

      

03 02 01* 

Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych       

      

03 02 02* 

Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki 

chlorowcoorganiczne       



      

03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna       

      

03 02 04* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna       

      

03 02 05* 

Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje 

niebezpieczne       

      

03 02 99 Inne niewymienione odpady       

      

3 03 01 Odpady z kory i drewna       

      

3 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury       

      

03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu       

      

03 03 99 Inne niewymienione odpady       

      

04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)       

      

04 01 08 

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze 

szlifowania skór)       

      

04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania       

      

04 01 99 Inne niewymienione odpady       

      

04 02 09 

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)       

      

04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych       

      

04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych       

      

04 02 99 Inne niewymienione odpady       



      

06 13 01* 

Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji 

drewna oraz inne biocydy       

      

06 13 03 Czysta sadza       

      

06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi       

      

06 13 99 Inne niewymienione odpady       

      

07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców       

      

07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne       

      

07 01 99 Inne niewymienione odpady       

      

07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców       

      

07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne       

      

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych       

      

07 02 14* 

Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, 

stabilizatory)       

      

07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14       

      

07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony       

      

07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16       

      

07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy       

      

07 02 99 Inne niewymienione odpady       



      

07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców       

      

07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne       

      

07 03 99 Inne niewymienione odpady       

      

07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców       

      

07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne       

      

07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne       

      

07 04 80* 

Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)       

      

07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80       

      

07 04 99 Inne niewymienione odpady       

      

07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców       

      

07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne       

      

07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne       

      

07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13       

      

07 05 99 Inne niewymienione odpady       

      

07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców       

      

07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne       



      

07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek       

      

07 06 99 Inne niewymienione odpady       

      

07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców       

      

07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne       

      

07 07 99 Inne niewymienione odpady       

      

08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

      08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 

      

08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne 

      08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 

      

08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

      08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 

      08 01 15 

      

08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne 

      08 03 99 Inne niewymienione odpady 

      

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

      08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 

      

08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

      08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 

      

08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne 

lub inne substancje niebezpieczne 

      
08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 



      

08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne 

      08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 

      08 04 17* Olej żywiczny 

      08 04 99 Inne niewymienione odpady 

      09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów 

      09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych 

      09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach 

      09 01 04* Roztwory utrwalaczy 

      09 01 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających 

      
09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra 

      09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra 

      09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii 

      

09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 

16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 

      

09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż 

wymienione w 09 01 11 

      09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne 

      09 01 99 Inne niewymienione odpady 

      

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04) 

      10 01 02 Popioły lotne z węgla 

      10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej 

      10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych 

      

10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające 

substancje niebezpieczne 

      

10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż 

wymienione w 10 01 14 

      
10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne 

      10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 

      10 01 99 Inne niewymienione odpady 



      10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) 

      10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów 

      10 02 99 Inne niewymienione odpady 

      10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 

      10 12 03 Cząstki i pyły 

      10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 

      10 12 06 Zużyte formy 

      

10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej) 

      

10 12 09* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 

      10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione 

      w 10 12 09 

      10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie 

      10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 

      10 12 99 Inne niewymienione odpady 

      10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 

      10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego 

      10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) 

      

10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione 

w 10 13 09 

      

10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 

13 09 i 10 13 10 

      

10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 

      10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione 

      w 10 13 12 

      10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy 

      10 13 80 Odpady z produkcji cementu 

      10 13 81 Odpady z produkcji gipsu 

      10 13 82 Wybrakowane wyroby 

      10 13 99 Inne niewymienione odpady 

      12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 



      12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 

      12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 

      12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 

      12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 

      

12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów) 

      

12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów) 

      
12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce 

      
12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców 

      12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali 

      12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze 

      12 01 13 Odpady spawalnicze 

      12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne 

      12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 

      12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 

      12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 

      12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji 

      
12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 

      12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 

      12 01 99 Inne niewymienione odpady 

      12 03 01* Wodne ciecze myjące 

      13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne 

      13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

      
13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne 

      
13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

      13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne 

      13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji 



      13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 

      

13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki 

chlorowcoorganiczne 

      

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

      13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

      
13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji 

      13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

      
13 03 01* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB 

      

13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 

      

13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

      

13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

inne niż wymienione w 13 03 01 

      

13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo 

ulegające biodegradacji 

      
13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

      14 06 01* Freony, HCFC, HFC 

      
14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 

      14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 

      
14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne 

      14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki 

      15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

      15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

      15 01 03 Opakowania z drewna 

      15 01 04 Opakowania z metali 



      15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

      15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

      15 01 07 Opakowania ze szkła 

      15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

      

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne) 

      

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 

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

ciśnieniowymi 

      

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

      

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

      16 01 03 Zużyte opony 

      16 01 04* Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

      

16 01 06 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i 

innych niebezpiecznych elementów 

      16 01 07* Filtry olejowe 

      16 01 08* Elementy zawierające rtęć 

      16 01 09* Elementy zawierające PCB 

      16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 

      16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest 

      16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 

      16 01 13* Płyny hamulcowe 

      
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 

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

      16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony 

      16 01 17 Metale żelazne 



      16 01 18 Metale nieżelazne 

      16 01 19 Tworzywa sztuczne 

      16 01 20 Szkło 

      
16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

      16 01 13 i 16 01 14 

      16 01 22 Inne niewymienione elementy 

      16 01 99 Inne niewymienione odpady 

      16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 

      

16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż 

wymienione w 16 02 09 

      16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 

      16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 

      

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

w 16 02 09 do 16 02 12 

      16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

      
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 

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

      16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 

      16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 

      16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 

      16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 

      16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 

      16 04 02* Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne) 

      16 04 03* Inne materiały wybuchowe 

      
16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne 

      16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 

      

16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i 

analitycznych 



      

16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki chemiczne) 

      

16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki chemiczne) 

      16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 

      16 05 08 

      16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 

      16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

      16 06 03* Baterie zawierające rtęć 

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

      16 06 05 Inne baterie i akumulatory 

      16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów 

      

16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07) 

      

16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (
2
) lub ich 

niebezpieczne związki 

      

16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż 

wymienione w 16 08 02 

      

16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie 

fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) 

      16 08 05* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy 

      16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory 

      16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

      

16 11 01* Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne 

      

16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01 

      

16 11 03* Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych 

zawierające substancje niebezpieczne 

      

16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne 

niż wymienione w 16 11 03 

      

16 11 05* Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych 

zawierające substancje niebezpieczne 



      

16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne 

niż wymienione w 16 11 05 

      16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 

      16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 

      16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 

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

      17 01 02 Gruz ceglany 

      17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

      

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

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje 

niebezpieczne 

      

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

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

      17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

      17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

      17 01 82 Inne niewymienione odpady 

      17 02 01 Drewno 

      17 02 02 Szkło 

      17 02 03 Tworzywa sztuczne 

      

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

substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 

      17 03 01* Asfalt zawierający smołę 

      17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

      17 03 03* Smoła i produkty smołowe 

      17 03 80 Odpadowa papa 

      17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

      17 04 02 Aluminium 

      17 04 03 Ołów 

      17 04 04 Cynk 

      17 04 05 Żelazo i stal 

      17 04 06 Cyna 

      17 04 07 Mieszaniny metali 



      17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

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

      17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

      

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. 

PCB) 

      17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

      

17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami 

niebezpiecznymi 

      17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

      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 konstrukcyjne zawierające azbest 

      

17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 

      17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

      w 17 08 01 

      17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć 

      

17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i 

przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające 

żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) 

      

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne 

      18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

      18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 

      18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

      18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07 

      19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 

      
19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 



      
19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 

      
19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 

      

19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i 

roślinnych 

      19 08 01 Skratki 

      19 08 02 Zawartość piaskowników 

      19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 

      

19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11 

      

19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 13 

      19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 

      19 09 99 Inne niewymienione odpady 

      19 12 01 Papier i tektura 

      19 12 02 Metale żelazne 

      19 12 03 Metale nieżelazne 

      19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

      19 12 05 Szkło 

      19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

      19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 

      19 12 08 Tekstylia 

      19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 

      19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 

      

19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 

obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 

      

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 

obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

      20 01 01 Papier i tektura 

      20 01 02 Szkło 

      20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 



      20 01 10 Odzież 

      20 01 11 Tekstylia 

      20 01 13* Rozpuszczalniki 

      20 01 14* Kwasy 

      20 01 15* Alkalia 

      20 01 17* Odczynniki fotograficzne 

      

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne 

np. herbicydy, insektycydy) 

      20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

      20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

      20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

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

      

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

niebezpieczne 

      

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

20 01 27 

      20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

      20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

     

      20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

      20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

      

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 

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

zawierające te baterie 

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

      

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

i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (
1
) 

      

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

20 01 23 i 20 01 35 

      20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

      20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

      20 01 39 Tworzywa sztuczne 



      20 01 40 Metale 

      20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych 

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

      20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

      20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

      20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

      20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 

      20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

      20 03 02 Odpady z targowisk 

      20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 

      
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 

      20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

      20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

      20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

 

6233.14.2016 KOM-EKO 
954-27-29-
883 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

  ul.Wojenna 3 242625617 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

  20-424 Lublin   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 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 



      

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

      

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04) 

      16 01 03 Zużyte opony 

      16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 

      

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

w 16 02 09 do 16 02 12 

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

      16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 

      16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 

      16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 

      16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

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

      16 06 05 Inne baterie i akumulatory 

      16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 

      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 i inne niż wymienione w 17 08 01 

      

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 

09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

      20 01 01 Papier i tektura 

      20 01 02 Szkło 

      20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

      20 01 10 Odzież 

      20 01 11 Tekstylia 

      20 01 13* Rozpuszczalniki 

      20 01 14* Kwasy 

      20 01 15* Alkalia 

      20 01 17* Odczynniki fotograficzne 

      

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. 

herbicydy, insektycydy) 

      20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

      20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

      20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

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

      

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

niebezpieczne 

      

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

20 01 27 

      20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 



      20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

      20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

      20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

      

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 

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

zawierające te baterie 

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

      

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

20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 

      

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

20 01 23 i 20 01 35 

      20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

      20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

      20 01 39 Tworzywa sztuczne 

      20 01 40 Metale 

      20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych 

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

      20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

      20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

      20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

      20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 

      20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

      20 03 02 Odpady z targowisk 

      20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 

      20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 

      20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

      20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

      20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 



     

6233.15.2018 
KOMA Lublin Sp. z 
o.o.  9462679634 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

  Ul. Mełgiewska 2 369673339 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

  20-209 Lublin   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 

      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 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 

09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

      20 01 01 Papier i tektura 

      20 01 02 Szkło 

      20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

      20 01 10 Odzież 

      20 01 11 Tekstylia 

      20 01 13* Rozpuszczalniki 

      20 01 14* Kwasy 

      20 01 15* Alkalia 

      20 01 17* Odczynniki fotograficzne 

      

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. 

herbicydy, insektycydy) 

      20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 



      20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

      20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

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

      

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

niebezpieczne 

      

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

20 01 27 

      20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

      20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

      20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

      20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

      

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 

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

zawierające te baterie 

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

      

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

20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 

      

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

20 01 23 i 20 01 35 

      20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

      20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

      20 01 39 Tworzywa sztuczne 

      20 01 40 Metale 

      20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych 

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

      20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

      20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

      20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

      20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 

      20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 



      20 03 02 Odpady z targowisk 

      20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 

      20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 

      20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

      20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

      20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

6233.15.2018 

KOMA Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
spółka 
komandytowa 8481860185 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

  Ul. Sikorskiego 19C R: 281398080 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

  19-300 Ełk   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 

      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 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 

09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

      20 01 01 Papier i tektura 

      20 01 02 Szkło 

      20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

      20 01 10 Odzież 



      20 01 11 Tekstylia 

      20 01 13* Rozpuszczalniki 

      20 01 14* Kwasy 

      20 01 15* Alkalia 

      20 01 17* Odczynniki fotograficzne 

      

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. 

herbicydy, insektycydy) 

      20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

      20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

      20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

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

      

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

niebezpieczne 

      

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

20 01 27 

      20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

      20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

      20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

      20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

      

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 

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

zawierające te baterie 

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

      

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

20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 

      

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

20 01 23 i 20 01 35 

      20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

      20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

      20 01 39 Tworzywa sztuczne 



      20 01 40 Metale 

      20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych 

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

      20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

      20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

      20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

      20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 

      20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

      20 03 02 Odpady z targowisk 

      20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 

      20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 

      20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

      20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

      20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

     

 

 


